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Stefan Löfven Tal på 1 maj 2017 i Malmö

Observera att det talade ordet gäller! Uppdaterades senast: 1 maj 2017

Vänner, det är härligt att vara i Malmö!

Jag tänkte på det när jag var här senast i höstas, på Industrinatten. 

Jag mindes stämningen här på 90-talet. Det var tufft, efter alla kriser 
och nedläggningar. 28 000 jobb hade försvunnit.

Men där, på industrinatten, såg jag det Malmö som har rest sig. Där 
presenterade sig växande Malmöföretag: TePe, Bona, Nolato. 

Och de mötte nyfikna skolbarn, som testade nya innovationer och 
fordon, och man såg att de tänkte: Jojo, det här kan jag nog göra!

Det finns en framtidstro i den här staden. Och kanske mest kultur per 
capita i Sverige. Konstutställningar, caféer, humorklubbar – och så 
mycket podcaster att hela landet lär sig skånska!

Och även om jag håller på giffarna, så kan jag ändå känna mig lite 
stolt som svensk, när MFF slår sig fram i Europa!

* * *

Det är just framtidstron jag vill tala om idag. Den är så oerhört 
viktig. Var och en av oss måste kunna känna i hjärtat, att morgon-
dagen bär på något ännu bättre för mig och min familj. Annars 
växer så lätt en likgiltighet. Som blir till uppgivenhet. Som blir till 
en vrede; en jakt på syndabockar; en känsla av allas krig mot alla.

I ett sådant samhälle segrar bara extremismen.

Här finns vår uppgift. Tillsammans ska vi genomföra ett samhälls-
bygge, som inte bara ger ett bättre liv till direktörens barn, utan till 
sjuksköterskans barn, till HR-assistentens barn, till städarens barn, till 
alla. Tillsammans ska vi ge varandra en ekonomisk, kunskapsmässig 
och social säkerhet i nuet, som kan ge hopp om framtiden. Tillsam-
mans – ska vi skapa trygghet i en ny tid.

* * *

Först och främst måste alla i Sverige kunna vara säkra i sin 
vardag.

”Knarkhandeln tar fart efter lunch har vi märkt”, berättade en för-
skolechef här i Malmö förra året, när langare sålde narkotika utanför 
förskolans port.

Jag tänker på föräldern, som ser den handeln, med sitt barn i handen. 
Jag tänker på dig som går hem på kvällen, orolig över vad som rör sig 
i skuggorna. Jag tänker på alla i Sverige, som när vi läser om en ny 
skottlossning, börjar tänka: I natt. Igen. Finns det inget slut?

Och jag blir förbannad. Det här är ett tyranni över våra liv. Något som 
kuvar vår frihet. Som får oss att tveka, över var vi ska bo, vart vi ska 



gå, hur vi ska leva. Det kan vi aldrig acceptera. Socialdemokraterna är 
en frihetsrörelse. Och vi behöver skapa frihet från brott – frihet till ett 
tryggt liv!

* * *

Vårt samhälle ska vara starkare än gängen. Samhället ska reagera 
snabbt och kraftfullt.

Därför vill vi inrätta särskilda jourdomstolar, så samhället kan agera 
omedelbart om unga börjar begå brott. Därför satsar vi på förebyggan-
de åtgärder i hela landet, så att unga aldrig lockas in i gängen, och fler 
kan få hjälp att lämna.

Och de som attackerar blåljuspersonal, om det så är polis, brandkår 
eller ambulans, ska få hårda och kännbara straff. Lyfter du en sten mot 
en ambulans - då finns inga ursäktande omständigheter. Då ska sam-
hället reagera direkt. Rör inte våra hjältar.

* * *

Vi fördubblar nu också minimistraffet för grova vapenbrott, den 
som går ut med ett laddat vapen eller en handgranat, den ska bort 
från gatan, och in i fängelse.

Vi slår ned mot manschettbrottslighet: Skattefusk. Flyttande av till-
gånger utomlands. Fifflande med ekonomiska stöd.

Och vi ska plocka av gängledarna deras kontanter och lyxartiklar. De 
ska inte vara någon sorts rika förebilder, kungar i området. De ska inte 
glorifieras. De ska arresteras.

* * *

Vänner, vi ska också behandla terrorismen som den vedervärdiga 
brottslighet den är.

I terrordådet på Drottninggatan mördades en 66-årig kvinna, en 31-
årig kvinna, en 69-årig kvinna, en 41-årig man – och en 11-årig flicka. 

Ännu fler skadades, och bär med sig såren för resten av sitt liv.

Vi sörjer våra döda. Vi lider med våra skadade. Vi glömmer aldrig.

Vi känner sorg, men också beslutsamhet. Islamistiska terrorister vill 
ofta se sig själva som soldater i ett krig, mellan fundamentalistisk 
islam och pluralistiska samhällen. De vill så split och skapa konflikter, 
så att fler muslimer känner sig hatade, och lättare kan rekryteras till 
deras sekter.

Det ska vi aldrig ge dem. De är inga krigare. De representerar ingen 
religion. De är brottslingar som hatar vårt sätt att leva. De ska jagas 
med den samlade kraften hos den svenska demokratin!

* * *

I detta arbete behöver vi inte bara samla Sverige, utan hela den 
demokratiska världen.

De olika hot vi möter, från terror och väpnade konflikter, till 
klimatförändringar och antibiotikaresistens, delar vi med andra. Allt 
angår alla.



Och just nu är det mörka tider för oss som tror på internationellt 
samarbete. Vi ser med vrede på Rysslands aggression mot Ukraina, 
och den syriska diktaturens övergrepp på sitt eget folk.

Samtidigt vill USA resa tullmurar. Storbritannien lämnar EU. Extrem-
högern mobiliserar i både Europa och Asien.

Men tar vi ett steg tillbaka, och ser över längre tid, så har det inter-
nationella samarbetet för säkerhet, utveckling och frihandel varit en 
framgångssaga.

Fler och fler flickor och pojkar går till skolan varje dag. Världssamfun-
det börjar slå tillbaka mot HIV och andra epidemier. Andelen av 
mänskligheten i absolut fattigdom har aldrig varit lägre. Vänner, det 
finns en otrolig kraft i globalt samarbete!

Den starkaste säkerheten är och förblir den gemensamma säkerheten. 
Så i dessa svåra tider, ska länder som Sverige kavla upp ärmarna.

För ett mer enat EU, som kan stå emot Rysslands aggression. För ett 
mer effektivt FN, som kan tvinga fram fredsförhandlingar i Syrien. För 
ett världssamfund, som kan kraftsamla för trygghet i en ny tid.

* * *

Så hänger det ihop. Vi behöver både en stark polis, militär och 
underrättelsetjänst här hemma. Men också internationella 
samarbeten, och gemensamt försvar av våra demokratiska 
principer.

Det räcker inte med antingen – eller. Vi ska göra både och. Och vi 
klarar det bara tillsammans! Allas insatser behövs. Inte minst i 
försvaret av demokratin.

Vi ser nu en råhet och vulgaritet i den demokratiska debatten, inte 
minst i sociala medier, på en nivå som jag aldrig tidigare sett i mitt liv. 
Det härjas, och hatas, och hotas, så att många vettiga människor 
riskerar att skrämmas till tystnad. Vi kan inte låta det ske!

Så gör din plikt. Säg ifrån i sociala medier! Försvara det respektfulla 
demokratiska samtalet, innan det är för sent! Det är dags att börja 
respektera den gamla, gyllene principen: Behandla andra som du 
själva vill bli behandlad!

* * *

Efter terrordådet var det också många som hyllade och tackade 
polisen. De fick kramar, varma ord, och polisbilar täcktes i 
blommor. Så ska vi tacka varandra oftare!

Men det viktigaste för att visa samhällets tacksamhet, det är att våra 
poliser får bättre arbetsvillkor – och fler kollegor.

Vi socialdemokrater vill anställa 10 000 fler inom polisen till 2024, 
och för att nå dit vill vi skapa två nya polisutbildningar, och en av dem 
kommer förläggas här i södra Sverige.

Så, om du tänkt tanken – kliv fram! Kom med i utvecklingen av den 
svenska poliskåren! Bli en av dem som Sverige med stolthet tackar i 
framtiden!



* * *

Men ska vi skapa trygghet i en ny tid, behöver vi vara lika sten-
hårda mot brotten, som mot brottens orsaker.

Den största delen av brottsligheten orsakas av något så enkelt att 
människor hamnar snett i livet. Usla uppväxter. Brister i utbildning. 
Arbetslöshet. Fattigdom. Drogberoende. Dåliga miljöer och normer.

Det ursäktar aldrig brottslighet. Men det ger oss nyckeln till hur vi ska 
bekämpa brotten i grunden.

Vi behöver bygga ett Sverige som håller ihop! Vi behöver utveckla den 
svenska modellen – så vi får ett Sverige där alla ska med, och ingen 
kan åka snålskjuts. Jag vill att det ska eka genom hela Sverige: Du är 
inte ensam. Sverige håller samman.

* * *
Det börjar redan i skolbänken. Vi avskyr klassamhället. Därför 
älskar vi att investera i skolan.

Jag vill anställa ännu fler lärare med bra villkor, som har kraften att se 
och stimulera varenda tjatting till nya kunskapshöjder. Jag vill inve-
stera i tidiga insatser, så att vi fångar upp alla små problem innan de 
hinner växa sig stora. Jag vill få bort stök och mobiltelefoner från 
lektionerna, eftersom jag vet att lugn och ro i skolan är som viktigast 
när ett barn har det som tuffast.

Vi ska ha en jämlik och världsledande kunskapsskola. Det är fråga om 
vår framtida ekonomi, och vår ideologi: Kunskap är makt. Och makten 
ska delas av alla.

* * *

Kunskap är också vårt främsta vapen mot arbetslösheten.

Det finns idag över 100 000 lediga jobb i Sverige. Jag vet vad arbets-
lösheten kan göra med en människa. Hur många tusen, och åter tusen, 
är inne i det just nu, bara för att Sveriges utbildningsystem inte räcker 
till?

Hur många entreprenörer här i Malmö, har idéerna och viljan, men 
saknar rätt utbildad personal?

Vi ska fortsätta skapa jobb i Sverige, genom investeringar i 
småföretagande, bostäder och infrastruktur. Men framför allt måste vi 
se till att dessa hundratusen jobb kan tillsättas av Sveriges alla 
arbetslösa.

Om du gör din plikt och säger: ”Jag är redo att plugga” – då ska 
Sverige svara!

Här finns bristyrkesutbildningar framtagna i samarbete med arbets-
givarna själva! Här finns yrkespaket för dig som har svårt att klara 
gymnasiet! Här finns ett kunskapslyft, med snart 70 000 nya utbild-
ningsplatser runt om i landet, bland annat här på det som snart blir 
Malmö universitet!

Alla som kan jobba ska jobba, till en lön att leva på. Vi håller ihop!

* * *



Och ska vi skapa ett samhälle som tror på framtiden – då ska 
Sverige inte ha några skuggsamhällen.

Vi ska ha en reglerad invandring, med ordning och reda i migrations-
politiken. Vi ska fortsätta driva på för ett gemensamt asylsystem i EU.

I Sverige ska det vara tydligt: Den som får avslag ska återvända hem. 
Den som får stanna, möter samma rättigheter och skyldigheter som 
alla andra: Lär dig svenska, gör dig anställningsbar, jobba och bidra. 
Vi ska inte tro att de som flytt över halva världen är svaga och behöver 
tas om hand. Oftast är det precis tvärtom!

Och det är dags att samhället kliver fram för att bryta segregationen. 
Det är bara vi socialdemokrater som kan samla Sverige inför den 
uppgiften: Rusta upp miljonprogram. Slopa EBO. Bekämpa trång-
boddheten. Förstärka skolorna. Individanpassa språkutbildningen. 
Underlätta företagande.

Men varje enskild individ måste också göra sitt, kvinna som man. Vi 
klarar det bara tillsammans. Sverige måste bryta segregationen – innan 
segregationen bryter sönder Sverige.

* * *

Detta är också en fråga om jämställdhet.

Det har kommit rapporter om självutnämnda sedlighetspoliser, som 
försöker bestämma om vilka caféer kvinnor får gå på, hur de ska klä 

sig och hur de ska leva. Det är bara en del av det förtryck, som man 
säger handlar om heder – men bara handlar om skam, och som i värsta 

fall leder till våld och mord på unga kvinnor.

Det här kan vi som ett samhälle aldrig tolerera. Aldrig, aldrig att dessa 
män ska få bestämma över kvinnors liv. Jag vill att varje ung kvinna i 
Sverige ska kunna leva som hon vill, stolt, rakryggad, självklar. 
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, och samma friheter. Punkt 
slut.

* * *

Men vänner, det kanske viktigaste verktyget av alla för att skapa 
trygghet i en ny tid, det är den gemensamma och solidariskt 
finansierade välfärden.

Låt mig börja med våra äldre. Jag känner ofta en så stor tacksamhet, 
till de generationer som gått före min. De är de som gjort att jag har 
haft ett så fantastiskt liv. De förtjänar respekt, och en större ekonomisk 
trygghet.

Nu går vi framåt. Högre bostadstillägg. Billigare tandvård för äldre. 
Gratis primärvård för dig över 85. Vi ska förbättra PPM, så det som nu 
går till skyhöga avgifter kan bli till bättre pensioner. Vi sänker skatten 
för 1,7 miljoner pensionärer – och vi ger oss inte förrän lön och 
pension beskattas lika. Detta är inte snällhet – det är vårt moraliska 
ansvar.

* * *



För mig är detta vad den svenska modellen alltid gått ut på. Vi ska 
använda styrkan som finns i gemenskapen, till att göra var och en 
av oss lite tryggare, lite modigare, som i sin tur gör att vi får en 
ännu starkare gemenskap.

Detta är själva drivkraften bakom regeringens arbete. För varje ny 
undersköterska, så blir det fler äldre som vet i hjärtat att någon kom-
mer när de behöver. För varje ny sjuksköterska, så finns det en till som 
kan göra en professionell bedömning när du kommer med ditt barn till 
akuten på natten. För varje ny socionom, så är det fler barns uppväxt 
som kan bli räddade medan tid finns.

Det här är ord jag vill lägga tyngd bakom. Vi har hittills satsat 30 mil-
jarder på välfärden. Sveriges Kommuner och Landsting rapporterar att 
de fått 52 000 fler heltidsanställda på bara två år.

Nu vill jag gå vidare. Vi ska göra stora, massiva rekryteringar i välfär-
den under nästa mandatperiod. Det är välfärdens tur nu.

När du är som svagast – ska vår gemenskap vara som starkast!

* * *

Redan idag kan vi lansera en ny reform för att korta vårdköerna. 
Om du känner av symptom, om du anar att något inte står rätt 
till, då ska samhället finnas där för dig på direkten.

Det tidigare bonussystemet för att korta köerna har uppmuntrat till 
trixande med statistiken, och dömts ut av Läkarförbundet. Vi tillför 
istället en miljard kronor till snabb vård för patientens bästa. Vi tar tag 
i köproblemet i grunden, genom nya arbetssätt och snabbare tillgång 

till primärvården. Vi påbörjar också arbetet med patientkontrakt, som 
gör att patienter med komplexa behov får en plan för hur deras vård 
ska genomföras på så kort tid som möjligt.

När högern mest verkar slåss för utförsäljningar och vinstjakt, står vi 
upp för det budskap som vi bär på bröstet idag: Den svenska modellen 
ska utvecklas – inte avvecklas!

* * *

Men här står också det stora vägvalet i svensk politik.

Sen min regering tillträdde, har vi alltid varit redo att fatta svåra 
beslut. Och målet om EU:s lägsta arbetslöshet är styrande för hela den 
ekonomiska politiken. Det är ett stort mål. Men vi socialdemokrater 
brukar inte ha små.

Och vi har nu nästan 200 000 fler som jobbar, den lägsta ungdoms-
arbetslösheten på 13 år, den högsta sysselsättningsgraden i EU, och det 
stora budgetunderskott vi fick i knät har vänts till överskott på 40 mil-
jarder.

För oss är det nu självklart, att den här ekonomiska kraften ska an-
vändas till ett samhällsbygge, med tusentals nya lärare, insatspoliser 
och cancerspecialister, som ger en trygg uppväxt för våra barn, en 
friare ålderdom för våra äldre, och fler jobb för oss alla.

Men lika självklart verkar det vara för högern, att efter ett första, 
andra, tredje, fjärde och femte jobbskatteavdrag, ska vi nu lägga alla 
pengar på ett sjätte, som gynnar mest de som redan tjänar bäst.



Samtidigt vill göra nya nedskärningar för att bekosta schabraket, och 
de talar de om att köra över parterna och lagstifta om sänkta löner!

Detta kommer bli den centrala konflikten i valrörelsen 2018. Ett 
förmögenhetsbygge för några få – eller ett samhällsbygge för alla!

* * *

Moderatledaren har också i all sin otydlighet, lyckats göra klart 
att hon vill kroka arm med SD, för att stoppa vårt samhällsbygge 
– och sänka skatten istället.

Jag har bara en enkel fråga: Vad ska SD få i den här affären?

Ska de få slopa anställningstryggheten, begränsa aborträtten? Ska de få 
inflytande över ekonomin, säkerhetspolitiken och utrikespolitiken? Ska 
de få tysta de medier som misshagar dem, och använda regeringsmak-
ten till sina egna hat- och hetskampanjer?

Se bara till testballongen Hässleholm – den sprack på några dagar, i ett 
fullkomligt haveri av lämmelliknande avhopp, ekonomisk skandal och 
ren rasism.

Så det är min uppmaning till alla seriösa partier i Sverige: Lek inte 
med elden – ni kommer att bränna så mycket mer än er själva!

* * *

Vill ni inte lyssna på mig, lyssna på de som vet. Jag vill läsa slutet 
av ett brev, som riktar sig till moderatledaren, men egentligen – 

till oss alla:

”Ondskan uppenbarar sig i olika skepnader, men oavsett vilka titlar 
den ger sig, är det samma hat och samma mekanismer som driver 
dagens hatare, som de jag upplevt tidigare i mitt liv. Om ni nu inte 
lyssnar på oss, som har överlevt Förintelsen och upplevt hatets och 
våldets yttersta konsekvenser, vilka ska ni då lyssna på när alla vittnen 
är borta?

Det är endast med lärdom om historien som vi kan möta framtiden 
med öppna ögon och ha en chans förhindra att historien upprepar sig.

Med vänlig hälsning, Emerich Roth, överlevande av Förintelsen”

* * *

Det finns ju en annan väg för Sverige.

Jag kommer aldrig att vika från en frejdig politisk debatt. Jag kommer 
kalla en spade för en spade, och ett uselt förslag för ett uselt förslag. 
Och jag förväntar mig att alla andra partiledare gör samma sak, och 
attackerar mig för den ena och det tredje.

De är så välkomna! Det är demokrati!

Men när krutröken har lagt sig, och landet ska ledas, då kan vi inte stå 
och gråta över gamla oförätter, och låtsas som att en skarp ideologisk 
debatt omöjliggör ett demokratiskt samarbete.



Det enda sättet att inte ge inflytande åt vågmästare och extremister, är 
att slänga blockpolitiken på den historiska skräphög där den hör 
hemma, och vara vuxna nog att ta ansvar, och samarbeta för Sveriges 
bästa.

Det är en uråldrig socialdemokratisk princip: Landet först. Partipoliti-
ken sen. Nu och för alltid.

* * *

Vänner, det är såhär jag vill leda Sverige.
När debatten dras mot sina extremer, ska vi socialdemokrater orka stå 
för både – och. Både hårda mot brotten – och mot brottens orsaker. 
Både plikt att arbeta – och rätt till en stark välfärd. Både skarp demo-
kratisk debatt – och beredskap att samarbeta för Sveriges bästa.

I tider av polarisering, av rasism, antisemitism och fanatism, ska 
Socialdemokraterna vara en samlande kraft, i centrum av svensk poli-
tik.Låt andra ägna sig åt låtsasutspel och spelteorier, i den svenska 
blockpolitikens sista dödsryckningar. Vi ska bygga Sverige!

* * *

Och i det här samhällsbygget, vill jag ha med dig.
Vi vet bara två saker om framtiden: Att den kommer bli annorlunda. 
Och att inget är förutbestämt. Framtiden är vår att forma. Du har 
makten att förändra den. Och du är inte ensam! Vi gör det tillsam-
mans!

När samhället hotas av politiska extremister och religiösa 
fundamentalister, har varje demokrat en plikt att kliva fram.

Så kliv fram! Med dina idéer. Din kraft. Din vilja! Bli en av dem, 
som i framtiden kan säga: Jag var med – och skapade trygghet i 
en ny tid!



LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i 
Sundbyberg, Första maj 2017.
Det talade ordet gäller.

Kamrater, Sundbybergsbor, Förstamajfirare!

Tack för det varma välkomnandet. 
Jag är glad att se så många här idag. 
1968 var det 5 000 människor i tåget och 7 000 här i Tornparken. 
Olof Palme skulle första maj-tala. 
Han hade en svettig vår bakom sig efter att ha deltagit i en demonstra-
tion mot Vietnamkriget tillsammans med Nordvietnams ambassadör. 
Högern kritiserade Palme högljutt och Yngve Holmberg krävde hans 
avgång efter att USAs Sverigeambassadör åkt hem i protest. 
Men Palme hade naturligtvis inga planer på att avgå. 
Nej! 
Istället satte han sig här, på en upp-och-nervänd drickaback och skrev 
ett tillägg till sitt tal. 
Han föreslog att man borde bygga ett torn på Arlanda där Yngve 
Holmberg kunde sitta och räkna in och räkna ut amerikanska ambassa-
dörer. 
Det kanske Anna Kinberg Batra kan ta över nu och räkna in och ut 
moderata väljare – men det blir väl mest ut!

Sundbyberg har haft Socialdemokratiskt styre i 94 år. 
Vi har byggt den här vackra staden. 
Med skolor, parker och lägenheter för vanligt folk. 
För ett och ett halvt år sen tog borgerligheten för första gången makten 
och nu ser vi effekterna. 
Nu säljer högern ut 20 procent av allmännyttans lägenheter!

Nu kan vi läsa om barnfamiljer som inte har någonstans att ta vägen. 
Vräkta! 
Nu försöker dom sälja ut centrum och privatisera det offentliga 
rummet. 
Politik gör skillnad! 
Se till att få tillbaka ett socialdemokratiskt styre senast i valet 2018!

***

Idag är det 4 år sen jag stod i den här talarstolen senast och höll 1 maj-
tal. 
Då sa jag att vi behövde en mer expansiv politik med ytterligare 
investeringar på 70 miljarder i svensk ekonomi.

Nyheten slog ner som en bomb. Det var inte lätt att vara LO-ordföran-
de den dagen. 
Det finns ett enkelt sätt att mäta hur populär man är. 
Ju fler samtal man får med ”dolt nummer” desto fler är sura på en. Och 
det kan jag lova er. Den dagen var det många upprörda samtal från 
partiledningen. 
Men nu är vi överens och regeringen har stimulerat ekonomin med 
över 70 miljarder.
Och vad är det som har hänt?

Jo, som våra LO-ekonomer förutsa så börjar hjulen att snurra. Pengar 
investeras i en sektor men det är inte bara där det får effekt. 
För de 70 miljarderna ville vi bland annat bygga bostäder. 
Glädjande nog byggs det nu i en takt vi inte sett sedan miljonpro-
grammets dagar, inte minst här i Stockholm. 
Det ger människor möjlighet att flytta dit jobben finns. 



Det ger unga möjlighet att flytta hemifrån och starta upp sina egna liv. 
Men att bygga en bostad innebär så mycket mer än en snickare arbete.

En arkitekt behöver rita huset.
En byggnadsingenjör behöver beräkna hållfastheten.
En markberedare behöver bereda marken.
En gjutare gjuter betongplattor till grunden.
En elektriker ska dra fram elen 
Ett transportföretag ska se till att maskiner och material är på plats. 
En VVSare ska dra fram avlopp
Ett byggföretag ska bygga väggar. 
En smidesverkstad ska ta fram trappräcken 
En plåtslagare som gör tak och stuprör

Att bygga en bostad gör inte bara livet bättre för det unga paret som 
vill skaffa barn och behöver flytta till något större. 
Det skapar också en massa jobb. Den plåtslagarfirma som tack vare att 
det byggs får fler ordrar – den kan nyanställa. 
Den personen som då kommer in på arbetsmarknaden får allt det som 
ett arbete innebär
Sammanhang
Kollegor
Bidra till att bygga landet.

Men plåtslagaren får också lön! 
För den lönen tar hen sin dotter till Gröna Lund för att åka Ikaros – 
deras allra senaste attraktion. 
Bussen till Djurgården körs av en busschaufför och i entrén till tivolit 
sitter en kassörska och klistrar på ett åkband. 
I många av serveringarna och popcornstånden får unga människor 
chansen att ta första steget ut på arbetsmarknaden. 

Alla dessa anställda genererar i sin tur skatt som göra att det finns 
lärare i dotterns skola och personal på farmors äldreboende. 
Det är det som är så smart.

För varje person som lämnar arbetslöshet så innebär det minskade 
kostnader både för kommunen och för staten i form av minskad a-
kassa och försörjningsstöd och innebär i andra änden nya skatteintäk-
ter.
Det är det som gör att Magdalena Andersson kan visa upp ett överskott 
i statens finanser på 85 miljarder! 
Det är så vi bygger Sverige!
Det är så vi motar arbetslösheten
Det är så vi har råd med en stark och generell välfärd.
Och låg arbetslöshet och allmän välfärd, mina vänner – det är grunden 
för ett jämlikt samhälle!

***

Kanske är det fler än plåtslagarens dotter som borde gå på Gröna Lund 
och åka deras nya attraktion – Ikaros. 

Vi står inför ett politiskt läge där Sverigedemokraterna och Jimmie 
Åkesson skulle kunna ingå i Anna Kinberg Batras regeringsunderlag. 
Låt mig berätta för dig, Anna Kinberg Batra, om vad som inspirerat 
stadens nöjesfält till namnet på karusellen. 
Det kommer från den grekiska mytologin.

Ikaros vill flyga. 
Med sin far Daidalos bygger han vingar av vax och fjädrar.
Men väl i luften blir Ikaros övermodig.
Han flyger så nära den brinnande solen, att hans vingar smälter.



Han faller ner till marken. 
Gröna Lund beskriver sin nya attraktion så här: 
”När du börjar närma dig toppen, vinklas plötsligt stolen in, 
och du är nu helt liggande i 90 graders vinkel, 
med ansiktet mot marken. 
Sedan kommer fallet.”

Förra veckan var det presidentval i Frankrike. 
Den tidigare socialdemokratiske ministern Emanuelle Macron,
och den högerextrema kandidaten Marine Le Pen,
gick vidare till en andra omgång.

Den förlorande högerkandidaten Fillon gick omedelbart ut
och uppmanade sina väljare att rösta på Macron. 
Han vet att det vore förödande för Frankrike om Le Pen kom till 
makten.

I Storbritannien vill inte Tories ha med Ukip att göra. 
De går inte att lita på.
De driver en farlig och destruktiv politik.

Men här i Sverige är Moderaterna beredda att samtala, 
samarbeta, och göra upp med Sverigedemokraterna.

Du klär dig i vingar av vax och fjädrar, Anna Kinberg Batra,
när du tror att Jimmie Åkesson kan flyga dig till solen. 
De kommer smälta.
Och fallet kommer bli hårt.

Gröna Lund hade säsongsöppning i helgen men vi vet alla att 
Moderaterna redan haft smygpremiär på Fritt fall. 

Glädjande nog har Moderaterna fallit i mätning efter mätning efter 
närmandet till Sverigedemokraterna.

Det är allvar.

Vid just denna tiden för 72 år sedan befriades hundratusentals män, 
kvinnor och barn från koncentrationsläger runt om i Europa.
Andra världskriget var äntligen över och den 7 maj sprang 
glädjerusiga människor fram på Kungsgatan i Stockholm, för att fira 
att kriget äntligen var slut. 
De firade freden och segern över nazismen. 
Men det fanns de som inte firade. 
En av dem var svensken Gustaf Ekström, frivillig ”rottenfuhrer” i 
Waffen SS. 
Nej, han firade inte, tvärtom. Han fortsatte att arbeta för nazismen. 
1988 var Gustaf Ekström med och bildade ett nytt parti, 
Sverigedemokraterna. 
Han valdes in i partistyrelsen. 
Det är deras arv.

Kamrater, 
Jag hade aldrig trott att jag som LOs ordförande skulle behöva ägna ett 
förstamajtal till att prata om andra världskriget och hotet från 
fascismen.
Men så är det. Det behöver jag göra.
För det är allvar nu.

Det är allvar när den judiska församlingen i Umeå tvingas lägga ner 
sin verksamhet efter hot från nazister.
Det är allvar när fascister bränner upp ett socialdemokratiskt 
kommunalråds bil så att lusten och kraften till politiskt arbete 



försvinner. 
Det är allvar när det parti Gustaf Ekström var med och bildade har 
blivit inbjudna till makt och inflytande av Moderaterna. 
Anna Kinberg Batra – hur kan du inse att en seger för Le Pen med dina 
egna ord ”vore ödesdigert för Europa” men själv öppna dörren för 
Sverigedemokraterna? Det går inte ihop!

Det är nu tydligt att i nästa års val ställs en socialdemokratiskt ledd 
regering mot en blåbrun sörja. 
En röst på Anna Kinberg Batra är också en röst på Jimmie Åkesson.
Och en röst på Sverigedemokraterna är en röst på en moderatledd 
regering!

Låt oss nu vara glasklara att det är dessa två alternativ som det står 
mellan när vi går till val 2018. 
Låt oss på torgmöte efter torgmöte, 
gata för gata, 
trappuppgång för trappuppgång 
berätta om det bättre socialdemokratiska alternativet 
med satsningar på välfärden, på skolan och på jobben. 
Låt oss tillsammans säkra att Sverigedemokraterna står utan politiskt 
inflytande i oktober 2018. 
För det är allvar nu.

***

Extremismen tar sig också andra uttryck. 
Den 7 april är ett datum vi alltid kommer minnas. 
Då körde en terrorist en lastbil på Drottninggatan och rakt in i Åhléns 
varuhus. 
5 människor dödades, många skadades och Stockholm förändrades. 

Sorgen efter dem vi förlorat och oron för att det ska hända igen 
kommer finnas med oss för alltid.
Men jag tror att det starkaste minnet för många är den solidaritet 
människor visade varandra. Genom att öppna sina hem 
ställa fram en extra tallrik på middagsbordet
sträcka ut en hand 
och genom att låta Sergels torg bada i blommor

Så här skrev poeten Malte Persson efter terrordåden i Paris 2015.
”Det som nu gäller är: att fortsätta.
Att ta ett kliv och inte titta ner.
Att fortsätta, det är det enda rätta.

Det finns ett före och ett efter detta.
Ett hack i tiden. Men det kommer fler
och därför gäller det: att fortsätta."

Kamrater!
Vi ska fortsätta! 
Med hårt och tålmodigt folkrörelsearbete.
Med facklig vardagskamp på landets arbetsplatser. 
Och med politik.

Politik som ger framtidshopp. 
Politik som förändrar människors liv. 
Politik som är på riktigt.
Vi fortsätter! Vi ger oss aldrig!
Jag kan lova er att svensk fackföreningsrörelse aldrig kommer att vika 
ner sig mot hotet från fascism och extremism.
Vi har vunnit mot hatet förr och vi ska vinna mot hatet igen!



***

För någon månad sedan träffade jag Musa.
På Ballingslövs kök och badrum i Hässleholm.

Musa är drygt 20 och flydde till Sverige två år sedan. 
Han kom från Homs i Syrien, där hans föräldrar och syskon 
fortfarande bor kvar.

Musa förstod tidigt att han ska lära sig språket. 
Så han började plugga svenska så fort han kunde.

Så småningom fick han en praktikplats på Ballingslöv. Och efter en 
liten tid sa arbetsgivaren att du kan få jobb här men då måste du lära 
dig lite mer av yrket. 
Så Musa gick en 8 månader lång träteknisk utbildning 
och när jag träffade honom var han glad

Han hade fått fast anställning!

Det finns så många Musa runt om i vårt land just nu. 
Unga människor som flytt från krig och terror,
och som inget hellre vill än att börja arbeta och försörja sig själva.

Vad vill då högern göra för Musa?

De vill skapa så kallade ”enkla jobb”, med lägre löner och sämre 
villkor. 
Som att packa kassar i mataffären eller bära in väskan på hotellrummet 
De vill återskapa jobb som marknaden själv rationaliserat bort.

Jan Björklund lämnade förra veckan ett viktigt besked till alla i Musas 
situation. 
Han vill lagstifta om sänkta löner på 14 000 kronor i månaden. 
Men Jan Björklund, vi behöver inga låtsatsjobb med låtsaslöner! 
För det råder inte brist på arbetsuppgifter i Sverige – vi har brist på 
arbetskraft! 
Just nu finns över 100 000 lediga jobb. Men arbetsgivarna hittar inte 
rätt kompetens.

Sveriges kommuner och landsting behöver en halv miljon nya 
medarbetare i välfärden de kommande tio åren, inte minst i LO-yrken. 
Som barnskötare, undersköterskor, vårdbiträden och personliga 
assistenter.

Sveriges Byggindustrier säger att de behöver anställa 10 000 varje år 
de närmaste tio åren i hela landet.
Skolan behöver minst 60 000 lärare fram till år 2022. Liksom 
kuratorer, fritidspedagoger, elev- och lärarassistenter.

Vi har ett gigantiskt matchningsproblem på svensk arbetsmarknad!

Nej, vi behöver inte underbetalda hittepåjobb.
Vi behöver utbildade yrkesarbetare inom vården, inom skolan,
i byggsektorn och inom industrin.

Vi inom LO kommer aldrig acceptera några enkla jobb,
med usla villkor och mindre lön
där människor riskerar att fastna och bli kvar. 
Arbetar man heltid ska man kunna försörja sig på sin lön, så enkelt är 
det.



Därför har LO presenterat idén om utbildningsjobb. 
Något helt annat än borgarnas ”enkla jobb”.

Med utbildningsjobb kan vi matcha den som saknar grundläggande 
kompetens –
mot luckorna på arbetsmarknaden.
Med ett utbildningsjobb arbetar personen deltid på en vanlig 
anställning. 
Samtidigt läser hon in gymnasiet,
på komvux, yrkesvux eller folkhögskola. 
Hon får lön för de arbetade timmarna –
och studiemedel för timmarna i skolbänken.

Alla tar sin del av ansvaret:
Arbetsgivaren anställer. 
Staten erbjuder utbildningsplatser och studiestöd. 
Och individen tar chansen att lära sig ett nytt yrke och etablera sig på 
arbetsmarknaden.

Utbildningsjobb är ett svar på flera stora problem:
Den maktlöshet som långvarig arbetslöshet ger.
Det resursslöseri samhället drabbas av när människor varken får jobba 
eller plugga.
Den bromskloss och frustration arbetsgivare drabbas av när det inte 
finns utbildat folk att anställa.

Det gäller nyanlända men också andra som står en bit ifrån 
arbetsmarknaden.
Det spelar ingen roll om du är född i Homs eller i Hässleholm.
Vi gör inte skillnad på folk och folk. Detta är en bra väg för alla!

För att detta ska gå att genomföra krävs avtal mellan facket, 
arbetsgivarna och staten. 
Därför går det inte att säga exakt hur ett färdigt system kommer att se 
ut.
När det står mellan så kallade enkla jobb med låga löner och satsning 
på utbildning är valet lätt för LO.

Vi väljer utbildning och kompetens!
Vi väljer en lön som det går att leva på!
Vi väljer riktiga jobb med bra villkor!

Tyvärr har vår motpart, Svenskt Näringsliv, lämnat walk over och har 
gett upp fighten innan vi ens börjat. 
De tycker att politiken ska lösa det här åt dem. 
Men jag är övertygad om att många arbetsgivare runt om ute i landet 
som har behov av att nyanställa också vill vara med och ta ansvar för 
integrationen. 
Så vår dörr är fortsatt öppen för förhandlingar. 
Kom igen, Svenskt Näringsliv, lämna inte walk over – kom in i 
matchen så att vi snabbt kan få ett avtal på plats!

***

Sverige är ett land som historiskt sett varit ett av världens mest 
jämlika. 
Det är så vi byggt vårt samhälle – ett samhälle som håller ihop. 
Den svenska modellen har gett Sverige hög tillväxt, stor 
sammanhållning och mindre klyftor. 
Vi har gemensamt byggt det här landet – 
fack och arbetsgivare
politiker och näringsliv



folkrörelser och intresseföreningar.
Det ska vi vara stolta över.
Men jämlikheten är inget vi kan ta förgivet.

Den här våren reser jag runt i Sverige mer än jag gjort på mycket 
länge. 
Tillsammans med de andra i LOs ledning träffar jag LOs medlemmar 
på landets arbetsplatser. 
Från norr till söder, från landsbygd till städer.
Men inte i första hand för att tala till dem utan för att tala med dem. 
Och lyssna.
Jag har turnerat Sverige sedan 1990 jag har aldrig upplevt ett större 
drag på svensk arbetsmarknad. 
Nu går folk till jobbet som aldrig förr!

Men när jag lyssnar på vad folk på arbetsplatserna pratar om är det 
väldigt lite om att skatten för dem som tjänar mest är för hög,
om att ingångslönerna måste sänkas,
om att barngrupperna i förskolan är för små

Men vi har fått väldigt många frågor 
om arbetstider 
om otrygga anställningar och 
om hur pensionen ska räcka till.

Om varför det finns så få bostäder för barnen när de vill hemifrån.
Om varför skolan inte satsar lika mycket på alla elever.
Och om varför de anställda i privat äldrevård ses som en kostnad att 
skära ner på, 
inte som en tillgång att ta till vara.
Och om varför det pratas om att det går bra för Sverige 

när vardagen kanske inte ser ut så.

Visst är det sant att det går bra för Sverige nu. 
Statens finanser gjorde ett överskott på 85 miljarder förra året. 
Under 2016 påbörjades 63 100 nya lägenheter i Sverige. 
Det är den högsta siffran sedan 1990. 
Sysselsättningen har ökat med nästan 200 000 sedan valet. 
Ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan 2003.

Det märks det att vi har en socialdemokratisk statsminister. Och det är 
fantastiskt!

Men det går inte bra för hela Sverige. 
Det går inte bra för alla som lever här.

Mycket av det som gått fel beror givetvis på att vi hade en 
högerregering i åtta år,
som hellre sänkte skatten än investerade i jobb, välfärd och bostäder.

Men vi kan inte skylla allt som gått fel på de borgerliga. 
Klyftorna i Sverige började växa redan under 80- och 90-talet. 
Vi socialdemokrater är medskyldiga. 
De senaste decennierna har klyftorna ökat mer i Sverige än i något 
annat OECD-land. 
Det finns många förklaringar men framför allt har de med allra högst 
inkomster dragit ifrån. Skillnaderna är nu på 1940-talets nivå.

För två månader sedan presenterade vi årets upplaga av 
LOs undersökning om den svenska maktelitens inkomster. 
Där redovisar vi inkomstutvecklingen för en grupp bestående av 200 



personer på höga positioner inom näringsliv, politik och andra viktiga 
samhällsområden. 
Det tydligaste i årets rapport är de extrema inkomstökningarna för 
näringslivseliten.

1980 tjänade Vd:arna på 50 av Sveriges största företag nio 
industriarbetarlöner. 
I årets rapport hade de 54 industriarbetarlöner. 
54 industriarbetarlöner!

Samma näringslivsföreträdare som låter direktörslönerna skjuta i 
höjden
brukar i andra sammanhang kräva att de anställdas löner ska hållas 
tillbaka, 
särskilt de lägsta lönerna. 
En slags omvänd klasskamp om man så vill.

Men ojämlikheten handlar inte bara om klass. Den handlar också om 
kön.

2015 var kvinnors inkomster tre fjärdedelar av männens.

Den faktiska lönen för kvinnor i LO-yrken är i snitt 18 500 kronor före 
skatt. 
Det är 73 procent av arbetarmännens faktiska månadslön på knappt 
25 000 kronor.

Kvinnor är inte lågavlönade i Sverige.
De är felavlönade!
Det finns många sätt att beskriva klyftor. 
Man kan göra det med OECDs grafer och LO-ekonomernas tabeller. 
Det är bra och det ska vi göra.

Men kan också beskriva det så här: 
Om du tar elvans spårvagn i Göteborg, mellan Långedrag och 
Bergsjön, skiljer det nio år i medellivslängd. Det är lika stor skillnad 
som mellan Sverige och Egypten. 
Om man reser en halvtimme med tunnelbanan här i Stockholm, mellan 
Mörby och Sundbyberg, så skiljer det sex år i medellivslängd. 
Lika mycket skiljer det om du reser från välbärgade Danderyd i 
Stockholm upp till Pajala i Norrbotten.
Så här kan vi inte ha det. 
Vi måste vända utvecklingen.

Vi har ett klassamhälle där skillnaden mellan rik och fattig ökar. 
Det räcker inte med att dutta i marginalen. 
Ska vi ändra utvecklingen krävs rejäl omfördelning. 
De som har de sämst ställt måste få det bättre och de som har de bäst 
ställt måste bidra lite mer.
Det är dags för skördetid för vanligt folk.

För det är ur allt detta som de mörka krafter vi felaktigt trott tillhörde 
historien kan hämta sin näring.

De sår splittring och hat.
De skördar fruktan och oro. 
Så var det på 30-talet.
Och så är det idag.

Arbetarrörelsens styrka var då att vi lyssnade på de frågor som 
människor hade, 
såg problemen och levererade konkreta reformer för att lösa dem.



Regeringen har satt ett bra och ambitiöst mål för arbetslösheten. 
2020 ska Sverige ha Europas lägsta arbetslöshet. 
Den måste ner för att vi ska klara den gemensamma välfärden.
Men också för vad det gör med människor att vara arbetslösa.
Att inte få gå till arbetsplatsens gemenskap. 
Att inte kunna försörja sig själv och sina barn.
Att inte äga sitt liv.

Ojämlikheten har samma frätande effekt på vårt samhälle.
Den visar sitt fula tryne i förorternas miljonprogramsområden med 
mögliga och trasiga hus. 
Den visar sig när arbetarklassens barn på grund av bristande stöd inte 
klarar skolan. 
Den tvingar en fattig pensionär välja mellan att gå till tandläkaren eller 
köpa vinterskor.
Den undergräver solidariteten och den göder egoismen
Den sätter människa mot människa. 
Därför behöver vi ett jämlikhetsmål för politiken. 
Andelen relativt fattiga i befolkningen har fördubblats sedan början av 
90-talet. 
Den utvecklingen får inte fortgå.

Till 2020 behöver vi se ett tydligt och kraftfullt trendbrott vad gäller 
utvecklingen. 
Senast nästa mandatperiod ska klyftorna börja minska. 
Sverige måste börja röra sig i rätt riktning. 
Och tro inte på de som säger att detta inte går att göra något åt. Att 
ökade klyftor är en naturlag.
Det är nämligen inte sant.

Det som framför allt drivit inkomstskillnaderna under 2000-talet är 
den förda ekonomiska politiken, inte minst under den borgliga 
regeringens åtta år vid makten.
Då sänktes skatterna med motsvarande 3,4 procent av BNP. Och allra 
mest för dem med de högsta inkomsterna.

Det finns efter avskaffandet av arv- och gåvoskatten, 
omvandlandet av fastighetsskatten och 
borttagandet av förmögenhetsskatten 
en stor möjlighet för de som har mest att bidra mer. 
Bara avskaffandet av förmögenhetsskatten gör att de som tjänar mest 
har fått lägre skatt med cirka 10 miljarder per år!

LO vill se en annan tyngdpunkt i skattesystemet där de som tjänar allra 
mest bidrar lite mer. 
Vi måste hålla nere kommunalskatten – där du betalar lika mycket 
oavsett om du är fattig eller rik – och höja skatten på kapital.
Vi måste vända trenden.

***

Politik är att vilja sa Olof Palme i ett ofta citerat tal.
I veckan kom så besked från de borgerliga partierna kring vad de vill 
med välfärden. 
Det är nu klart att högern tänker försvara den vinstdrivande välfärden 
med näbbar och klor. 
Deras prioritet är riskkapitalisters möjlighet att plocka ut skattepengar 
ur den gemensamma välfärden. 
Privata vinster framför gemensam välfärd.



För mig som socialdemokrat är det självklart vad som ska få gå först.
Att få hjälp av hemtjänsten för att gå en promenad när man är osäker 
på om benen riktigt bär.
Att som elev få en svår matteuppgift förklarad för sig en gång till sig 
Att ett ledset barn på förskolan kan få sitta i knät och lyssna på en saga
För detta krävs det vårdbiträden, undersköterskor, lärare, 
förskolepedagoger och barnskötare. 
Alla pengar, varenda krona, som vi gemensamt satt av till skatten ska 
gå till det de är avsedda för: dom gamlas vård och omsorg och barnens 
utbildning!
Valet 2018 kommer att handla om detta vägval.

Ska vi ha en blåbrun sörja som värnar kapitalets möjlighet till vinst 
eller en socialdemokratiskt ledd regering som värnar om den generella 
välfärden?
Låt oss se till att detta blir en huvudfråga för valet 2018. 
Jag är inte rädd för den debatten – jag välkomnar den!
Jag är varje dag beredd att försvara att våra skattepengar ska gå till 
välfärden, 
där varje krona gör nytta för våra sjuka, för våra äldre och för våra 
barn,
istället för att hamna på i privata fickor hos riskkapitalbolagens ägare. 
Låt oss tillsammans stå upp för den gemensamma välfärden!

Kamrater, 
Det är dags för skördetid för vanligt folk. 
Statsfinanserna är urstarka. Staten gjorde ett överskott på 85 miljarder 
kronor förra året. 
Och vi blir fler i Sverige! Det är goda nyheter. 
Det föds fler barn och vi blir allt äldre.
Därför måste vi nu satsa på välfärden.

Regeringen har investerat 30 miljarder, varav 10 är permanenta och 
ligger kvar i budgeten år efter år. 
Det var bra men inte tillräckligt. 
Vi har en period bakom oss av borgerliga skattesänkningar och 
nedskärningar i välfärden.
När det nu dessutom föds fler barn och vi blir allt äldre måste vi 
anpassa kostymen. 
Det kostar pengar, det kräver satsningar men vi har råd.

Det är motsatsen vi inte har råd med. 
Att elever lämnar skolan utan fullständiga betyg. 
Att gamla inte får den vård och omsorg de behöver. 
Att välbärgade människor ska kunna betala sig förbi sjukvårdskön.
Att det blir skillnad på folk och folk.

Därför måste nu regeringen satsa. 
Nu duger inget duttande i marginalen. 
Nu krävs riktig politik och stora reformer. 
Därför vill vi från LO att regeringen satsar minst 70 miljarder på 
välfärden under den kommande fyra åren. 
Det ger utrymme för att anställa 130 000 välfärdsarbetare. 
Det är den största satsningen i modern tid.
Det är det som krävs för att klara den allmänna och generella 
välfärden. 
När vi har ett överskott på 85 miljarder – då det är klart vi har råd! 
Så släpp sargen och investera i välfärden, det är LOs budskap till 
regeringen. 
Regeringens egen myndighet, Konjunkturinstitutet, säger att 
kommunerna annars måste höja skatterna med 40 miljarder under 
samma period. 
Det vore fel väg att gå. Kommunalskatten är en platt skatt. 



Den kostar servitrisen lika mycket som direktören. 
Men den slår också orättvist på andra sätt.
De kommuner som har de största utmaningarna tvingas ta in mer i 
skatt för att klara välfärden. 
Kommuner med många höginkomsttagare kan ha en låg skattesats 
medan de som bor i en kommun med sociala problem får betala mer. 
Istället för att tvinga kommunerna höja skatten ska staten skjuta till 
pengarna. 
Då kan var och en få bidra efter förmåga. Då blir skatteuttaget mer 
rättvist. 
Därför behövs den här satsningen,
den bidrar till ett mer jämlikt och rättvist samhälle.

Var fjärde plats på våra äldreboenden har försvunnit sen år 2000. Nu 
blir våra äldre fler. 
Det är kvinnorna som betalar priset för detta. 
Det är kvinnor, 
som hjälper och vårdar sina föräldrar när de blivit äldre
som tar hand om sina sjuka män i hemmet 
och som gamla, med egna behov, får sämre omsorg än männen.

Men det är också kvinnor som arbetar inom äldreomsorgen. 
I takt med nedskärningarna har personalens arbetssituation försämrats. 
När den anställde inom hemtjänsten tidigare gick till färre än nio äldre 
på en arbetsdag måste de nu hinna med 12 gamla människor. 
Hur ska man på en arbetsdag hinna ge 12 personer stöd och omsorg 
med så intima saker som att gå på toaletten, duscha och hjälpa dem 
med mat? 
Mer än hälften av alla som arbetar inom äldreomsorgen är oroliga för 
att bristen på personal utsätter de äldre för risker. 
Möjligheten till bra omsorg har också allt mer kommit att bero på 

tjockleken på din plånbok. 
När den gemensamma välfärden sviktar blir gamla människor 
beroende av rut-tjänster och privata sjukvårdsförsäkringar. 
Detta måste vi göra något åt. 
Det kostar pengar men vi har råd.
Vi behöver fler undersköterskor, vårdbiträden, skötare och vårdare och 
därför behöver vi nu en förstärkning till kommunerna med 70 
miljarder!

En bra utbildning för alla är grunden för ett jämlikt samhälle. 
Idag är det många som lämnar grund- och gymnasieskolan med allt för 
dåliga kunskaper. 
Vi vet också att det är arbetarklassens barn som halkar efter mest. 
Skolan klara inte längre av att ge en likvärdig utbildning till alla – 
oavsett vad deras föräldrar har för utbildning eller vad de tjänar.

Häromdagen kom också en rapport från Skolverket och PISA om att så 
mycket som var femte 15-åring känner sig ensam i skolan. 
Var sjätte svensk 15-åring har utsatts för mobbing. 
Alla elever måste kunna få prata med en vuxen i skolan. 
Alla elever måste kunna få det stöd de behöver och har rätt till. 
Alla elever, oavsett klassbakgrund, måste känna sig trygga i skolan 
och nå kunskapsmålen. 
Sveriges Kommuner och Landsting säger att det behöver rekryteras 15 
000 nya medarbetare 
VARJE ÅR till skolan och förskolan. 
Det behövs fler lärare men också barnskötare, förskolepedagoger och 
elevassistenter.
Därför behöver vi satsa 70 miljarder!
För att stärka vår gemensamma välfärd. 
Den är grunden för ett jämlikt och rättvist samhälle. 



Det är förskolan som gör det möjligt för mammor och pappor att gå till 
jobbet när barnen är små. 
Det är äldreomsorgen som gör att de kan fortsätta att arbeta också när 
deras egna föräldrar blivit gamla. 
Det är skolan som ger barnet möjlighet att så småningom välja ett 
yrke, få ett jobb, få en lön. 
Ta sin dotter till Gröna Lund och åka berg-och-dal-bana. 
Det är dags för skördetid för vanligt folk.
Första steget måste tas redan i höstens budget. 
Sverige är rikare än någonsin, då har vi också råd med en välfärd i 
världsklass. 
För det är en satsning på ett mer jämlikt Sverige!

***

Vi har idag tågat under parollen ”Den svenska modellen ska 
utvecklas”. Det värmer en LO-ordförandes hjärta. 
För är det något som byggt svenskt välstånd genom åren så är det den. 
Vi har en lönebildning vi ska vara oerhört stolta över. Ingenstans i 
världen har arbetare fått en lika god reallöneutveckling de senaste 20 
åren.

Vi är just nu inne i en viktig avtalsrörelse. 
Den handlar om något så enkelt och självklart som att LOs 
medlemmar ska ha den lön de förtjänar.
Solidaritet är grunden för den samordning mellan LOs förbund som 
gäller i årets avtalsrörelse.

I år står LOs samtliga förbund bakom två huvudkrav:
Rättmätiga löneökningar för alla.
Och en låglönesatsning som gynnar minst hälften av LOs kvinnor.

En del avtal är redan klara. Andra återstår. 
Därför arbetar vi nu vidare för så bra kollektivavtal som möjligt för 
våra medlemmar.
Våra medlemmar har rätt till bra betalt för sitt arbete!
Och det ska vi se till att de får!
Med kraften från 14 förbund och 1,5 miljoner medlemmar bakom sig!
Hittills har vi fått igenom låglönesatsningen i samtliga tecknade avtal. 
Det står i nuläget 15-0 till LO mot Svenskt näringsliv. 
När det nu är dags för Fastighetsanställdas förbund att teckna avtal 
säger arbetsgivarna nej. 
Dom tycker inte att en grupp arbetare, så har låga löner och en hård 
arbetsmiljö, 
som städar våra trapphus och ser till att våra hus och fastigheter 
fungerar 
ska ha få någon extra höjning för de lägsta lönerna. 
Det ska ni veta Fastighets, ni har 14 förbund och 1,5 miljon arbetare 
bakom er. 
Den här fighten vinner vi.
Idag är vi alla fastighetsanställda!

Kollektivavtalen är viktiga.
De avgör vem som bestämmer på arbetsplatsen. 
Finns det inget avtal bestämmer arbetsgivaren. Det är genom 
kollektivavtalen som löntagarna blir starkare. 
Ingen behöver förhandla ensam. Arbetsgivaren kan inte ställa den ene 
mot den andre. 
Kollektivavtalet skyddar mot diskriminering och ger mer pengar vid 
sjukdom, dödsfall och olycksfall i arbetet. 
Pensionen blir högre. 
Lönen blir högre.
Idag ser vi dessvärre en ökande grupp som står utan kollektivavtal. 



Och vi har villkor på den svenska arbetsmarknaden vi hade hoppats 
tillhört historien. 
Då stod daglönarna med mössan i hand.
Idag tvingas många anställda inom vård och handeln att sova med 
mobilen under kudden för att inte missa chansen till några timmars 
jobb. 
De vet inte hur många timmar de får ihop. De vet inte hur mycket 
lönen kommer bli den här månaden. De äger inte sina liv.

Bästa medicinen mot detta är facklig organisering. Ju fler vi är ju 
starkare blir vi. 
Det är när vi är många och starka vi kan förbättra villkoren och ge 
dessa oseriösa arbetsgivare som hänsynslöst utnyttjar människor en 
rejäl fajt. 
Det gäller i Sverige och det gäller i världen.
Idag sitter minst 21 miljoner människor över hela jorden fast i slaveri 
eller tvångsarbete. 
1,6 miljoner av dem finns i Europa och några av dem finns i Sverige. 
LO har drivit på för att de som är mest utsatta på världens 
arbetsmarknad ska få bättre skydd när de går till jobbet – alla former 
av slaveri måste utrotas.
I vår kommer regeringen äntligen föreslå att Sverige antar ILOs 
protokoll mot slaveri och tvångsarbete – det kommer bidra till ordning 
på arbetsmarknaderna i världen och Sverige.

***

Jag blev politiskt aktiv i slutet av 70-talet. Då var Sverige ett land där 
klyftorna var små, där äldre kunde leva på pensionen, där det fanns 
bostäder och där skolresultaten var på topp.

Ja, så skulle man kunna beskriva verkligheten på den tiden.

Men man kan också beskriva den så här:

Då var medellivslängden 73 år för män och 79 år för kvinnor.
Idag är den 80 år för män och 84 år för kvinnor.

Då gick mindre än 85 procent vidare till gymnasiestudier.
Nu är det 99 procent.

Då byggde vi fortfarande hus med asbest.
Idag är det förbjudet.

1979 klassades homosexualitet som en sjukdom. 
I somras gick 45 000 i Stockholms Prideparad

Visst har vi långt kvar.
Men Sverige var inte bättre förr.
Så låt oss inte förlora oss i nostalgi.

Utvecklingen går faktiskt framåt, sakta men säkert.

Men förändringarna har inte skett av sig själva. 

De har blivit möjliga genom facklig och politisk kamp.
”Uppgivenheten är vår främsta fiende” sade Anna Lindh. 
Det hade hon rätt i.

Vi måste sluta att begränsa oss och börja tro på politikens möjligheter 
igen, våga tänka nytt och stort.



Vi har ju aldrig varit rikare än vi är idag, aldrig haft större BNP och 
aldrig haft så stora möjligheter att bygga för framtiden.

Flera av de reformer som då behövs kommer att kräva politisk strid. 
Inför en sådan ska vi inte tveka, det har vi aldrig gjort tidigare.

Jag är optimist.

För fyra år sedan stod jag i den här talarstolen och pratade om att LO 
ville ha en mer expansiv politik med 70 miljarder i investeringar.
Nu vill vi se 70 miljarder de kommande åren till välfärden och en 
kraftfull politik för jämlikhet.

Nästa år är det val.

Det valet handlar inte om vem som ska regera med vem.
Det valet handlar om att förändra Sverige.
Om att inleda en skördetid för vanligt folk!

För vi lyssnar på de frågor som de många människorna har.
Vi ser problemen.
Och vi kommer fortsätta att genomföra de reformer som krävs för att 
lösa dem.

Tack för att ni lyssnat!
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”Politikens höger–vänster har börjat spela 
ut sin roll”

“ Forskningen om vad som skapar mest välfärd ger ett annorlun-
da och tämligen tydligt svar. Nämligen att det är en särskild kom-
bination av marknad och offentliga regleringar som ger bäst re-
sultat. Det och valet av Emmanuel Macron kan tyda på att vi står 
inför ett politiskt skifte i historien, skriver Bo Rothstein, professor 
i statsvetenskap.

Emmanuel Macrons politiska kometkarriär har överraskat många. Att 
man i ett stort land som Frankrike med långvariga politiska traditioner 
på kort tid lyckas bygga en helt ny politisk rörelse utanför de traditio-
nella partierna och med denna lyckats få två tredjedelar av rösterna i 
ett presidentval är en märklig, för att inte säga historisk, politisk 
prestation.
Det finns naturligtvis många förklaringar till detta såsom vänsterns 
splittring och den traditionella borgerliga presidentkandidatens 
skumraskaffärer. Mycket har också skrivits om Macrons personlighet 
och han karismatiska läggning. Individer spelar förvisso en roll i 
historien, men tittar man bortom detta och i stället ser till Macrons 
politik och hans valprogram framträder möjligen en annan bild.
Sedan industrialismens genombrott under slutet av 1800-talet har 
västvärlden prövat ett antal olika samhällsordningar. Vi har i det forna 
Sovjet och dess vasallstater sett variationer av auktoritär kommunism. 
Vi har också sett både demokratisk konservatism (Tyskland, Österrike, 
Schweiz) och den mera auktoritära katolska konservatismen (Spanien 
under Franco, Portugal under Salazar) och den italienska och tyska 

fascismen. Vi har kunnat studera den mera statsorienterade social-
demokratin i länder som Storbritannien och Sverige fram till 1970-
talet och därefter olika former av nyliberalism i länder som USA och 
Storbritannien.
En given fråga är om vi i dag kan säga vilken av dessa samhällsord-
ningar som i någon mån är ”bäst”. Detta kan naturligtvis ses som en 
fråga om ideologiska värderingar men det finns också andra sätt. Ett av 
dessa har lagts fram av Amartya Sen som är en av världens nu mest 
uppmärksammade samhällsvetare. Hans idé om rättvisa är, mycket 
förenklad, att vi bör ordna samhället så att människor ges möjligheter 
att förverkliga sina egna livsprojekt. Enkelt uttryckt, alla kan inte bli 
balettdansörer, hockeyspelare i NHL eller professorer i statsvetenskap, 
men om du har ambition och talang för dessa uppgifter så skall sam-
hället göra det möjligt för dig att realisera dem. Fördelen med denna 
teori är att den inte föreskriver de enskilda människorna hur de skall 
leva sina liv utan i stället satsar på att bibringa dem faktiska förmågor 
som gör att de förverkliga sina egna livsprojekt.
I realiteten handlar detta om allmän och fri utbildning, hälso- och 
sjukvård, rättslig kapacitet, ett socialt skyddsnät och naturligtvis de 
politiska fri- och rättigheter som vi förknippar med demokratin. Ett 
barn som dör redan i späd ålder kan naturligtvis inte realisera några 
livsprojekt, men det kan inte heller barn som inte får adekvat utbild-
ning eller hälsovård, som saknar tillgång till rent vatten och som lever 
under svårartad fattigdom.
Sens teori har haft ett stort praktiskt inflytande, inte minst när FN har 
konstruerat sina mätningar av mänsklig välfärd. Hans tänkande har 
även påverkat många andra forskningsinstitutioner som sysslar med 
att ranka länder efter andra dimensioner som exempelvis jämställdhet, 
miljö, tillit, rättsväsende och frånvaro av korruption. Här möts på ett 
intressant sätt tung empirisk forskning byggd på stora mängder data 



med filosofins frågeställningar om rättvisa och vad som är ”det goda 
livet”.
Har denna samhällsforskning då lyckats ge svar på frågan om vilken 
av de ovan nämnda samhällsordningarna som är bäst skickad att reali-
sera Amartya Sens teori om rättvisa. Svaret på den frågan är enligt min 
mening ett entydigt ja. Det är vad som numera kallas för ”den nordiska 
modellen”. Det är ett samhälle som å en sidan bejakar marknadseko-
nomins principer om konkurrens, frihandel, öppenhet och nyskapande.
Men det är å andra sidan ett samhälle som inte har en naiv tro på att 
marknader är självreglerande och som motverkar offentliga regle-
ringar. Tvärtom är detta samhällen som vinnlägger sig om att på 
många olika sätt reglera marknadens mekanismer så att de inte skall 
resultera i monopol, oskäliga vinster, svårartade miljöproblem och 
korruption.
Den mycket respekterade Harvardekonomen Dani Rodrik har uttryckt 
detta väl. För att fungera väl behöver marknader vara omgärdade av 
institutioner som inte bara garanterar rättssäkerhet utan också mot-
verkar korruption och bedrägeri. Det måste också finnas institutioner 
som mildrar de sociala risker och sociala konflikter som marknadseko-
nomier tenderar att skapa. Till detta lägger Rodrik också informella 
institutioner som skapar tillit och förmåga till samarbete i samhället. 
Kort sagt, för att fungera väl när det gäller att skapa mänsklig välfärd 
behöver marknadsekonomin ett tämligen omfattande offentligt system 
av regleringar och institutioner.
Emmanuel Macrons politik ligger helt i linje med denna modell. Han 
delar inte det franska socialistpartiets (och numera också dess brittiska 
systerpartis) starkt marknadsfientliga ideologi. Men han är heller inte 
någon nyliberal som vill skrota den franska välfärdspolitiken. Tvärtom 
vill han satsa på arbetsmarknadspolitik av typisk nordisk modell där 

man vill ge de som mist sina arbeten på grund av globaliseringen en 
andra chans. Han vill också öka de politiska insatserna när det gäller 
hälsa, klimat och kultur.
De politiska motsättningarna i vårt och många andra liknande länder 
har länge utspelat sig mellan ett högerblock som sett marknad och 
avregleringar som lösningen på alla problem och ett vänsterblock som 
sett marknaden som inkarnationen av allt som man tycker illa om. 
Forskningen om vad som skapar den största graden av mänsklig 
välfärd ger ett annorlunda och tämligen tydligt svar. Nämligen att det 
är en särskild kombination av marknad och offentliga regleringar som 
uppnår bäst resultat. Detta och valet av Macron kan tyda på att vi står 
inför ett nytt politiskt skifte i historien.
Om poängen med demokrati är ”folkviljans förverkligande” är det 
rimligt att tänka sig att denna folkets vilja skall resultera i bättre 
levnadsförhållanden för sagda folk. Det står nu klart att av de många 
samhällsmodeller som provats sedan industrialismens genombrott så 
kan nu samhällsforskningen kora en vinnare när det gäller att åstad-
komma goda levnadsförhållanden och det är i långa stycken den 
nordiska modell som nu Macron har gjort till sin.
Det skall understrykas att, om man bortser från den ofta alltför 
uppskruvade politiska retoriken, så har denna modell under de senaste 
två-tre decennierna i realiteten stötts av såväl borgerliga som 
socialdemokratiska regeringar i de nordiska länderna. Det betyder att 
det avståndstagande från både den politiska högern och den politiska 
vänstern som varit Macrons signatur i det franska valet inte 
nödvändigtvis bör ses som enbart ett utslag av politisk taktik. I stället 
kan den ses som att den traditionella höger-vänster-dimensionen har 
påbörjat förpassningen till historien.
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid University of Oxford “
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Mänskligheten har förändrats mycket sedan 
tidernas begynnelse. 
Historisk tid med skriftspråk är cirka 5000 år. Religionerna är cirka 
2000 år. Demokratins formella genombrott skedde för cirka hundra år 
sedan. Tekniken har utvecklats: transporttekniken, internet, TV och 
mobiltelefoner o d  gör att världen nu är ett stort gemensamt samhälle 
för jordens alla folk.

I Svenska regeringen har biståndsministerns område omvandlats till ett 
område för klimat och internationellt samarbete. Sverige är ett litet 
land, men bör använda samarbetsministern för att förbättra världen 
utanför Sverige. Men regeringens huvuduppgift är de inrikes förhållan-
dena.

Förbättringar både utomlands och  Sverige kräver i första hand för-
bättringar av människornss kunskaper och väderingar. Och de måste 
gälla alla kunskapsområden.

Som hjälp har forskats fram ett allomfattande system för mänskliga 
verksamheter som gäller både tänkande/kunskaper och handlingar. 



Människornas levnadsförhållanden och 
utvecklingens krafter.

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

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

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

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

	
 fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och 	

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

	
 indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror 	

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

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

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


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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individernas 
inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska 
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på 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 demo-
krati har i princip folket makten. Arbetet vänder sig därför till folket, 
men då den s k representativa demokratin tillämpas har de förtroende-
valda politikerna makten och arbetet vänder sig därför främst till dem. 

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

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

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

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

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

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




Följande sidor från omr36-39zzzn

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

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

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

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

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

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

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

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.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter
20 områden:

Texten för områdena är länk till hemsidan.

SW   1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.

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

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

2. Religiösa verksamheter o d. 
5  områden:

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

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
15 områden

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 

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

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

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

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

5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
11 områden

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

6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 
30 områden:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SW   796/799 Sport, idrott o d.

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

9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän  
geografi. Biografi. Allmän historia.
12 områden:
SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi. 
SW   90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen. 
SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99. 
SW   92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d. 
SW   93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia. 
SW   93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria. 
SW   94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa. 
SW   95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien. 
SW   96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika. 
SW   97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika. 
SW   98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika. 
SW   99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Poler. Rymden.
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Den fundamentala påverkanskedjan 
Det är viktigt att observera den fundamentala påverkanskedjan, där 
individernas inre verkligheter ger viljor som styr världens utveckling. 
Viljorna styr de kollektiva politiska viljorna och individernas viljor 
och de politiska kollektiva viljorna styr tillsammans handlingarna i den 
yttre verkligheten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Kort om skillnader mellan klassifikations-
systemet för mänskliga verksamheter och 
bibliotekssystemen DC, DK och SAB. 
(Från 40zk. Reviderat i maj 2017)

DC, DK och SAB konstruerades innan demokratin i praktiken slagit 
igenom ordentligt. Världen styrdes av, som de trodde, visa herrar, som 
styrde efter vad de trodde vetenskapliga principer. I deras schemor 
finns inte särskilda platser för politiska krav o d. Klassifikationssyste-
met för verksamheter bygger på huvudområdena i DC och DK och 
deras område 3 har gjorts till ett område för politik. Vissa opolitiska 
delar där har flyttats till områdena 6 och 7. I områdena 36-39 finns 
plats för polititska krav. 

Klassifikationssystemet för verksamheter utvecklades under 1970-
talet. Då undersöktes många länders bibliotekssystem. De nordiska 
länderna hade olika system. Störst i världen var Deweys DC, men det 
användes inte mycket i Sverige, hellre valde man DK i stället för DC. 
KTH använde DK, inte DC,

I början av 1990-talet gjordes en jämförelse mellan det uppgjorda 
systemet och DC, DK och SAB, med de då gällande versionerna. Den 
finns i en särskild bok 1996: 
" Kapitel 8. Klassifikationssystemet för verksamheter. Jämförelse med
DC (Dewey Decimal Classification),
DK (Universiella decimalklassifikationen) och
SAB (Sveriges allmänna biblioteksförenings system på svenska 
bibliotek)."  Har delats upp på två pdf-filer (149+140=289 sidor):
Klassifikationssystemet. Bok 9 feb 1996, del 1 sid 1-402 
(http://wimnell.com/omr025.pdf)
Klassifikationssystemet. Bok 9 feb 1996, del 2 sid 501-913 
(http://wimnell.com/omr026.pdf) Det är det som gällde då. 

Sedan 1996 har DC. DK och SAB reviderats så att redovisningarna 
1996 inte helt stämmer med det som gäller nu. På hemsidan har sedan 
1998 vartefter behandlats verksamheterna och deras problem.  Det 
mest väsentliga är att huvudområdena  är enkelt och tydligt definiera-
de så att systemet kan bli till hjälp:

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter
om vetandet i samhället och individernas  tankar och inre verkligheter.
2. Religiösa verksamheter o d, som numera mest kan ses som delar 
av individernas inre verkligheter,
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter
om individernas och deras gruppers sätt att med demokratiska försam-
lingar förändra samhälllena och levnadsvillkoren.

4. Sambandsforskningsverksamheter 
om sambanden mellan olika verksamheter.
5. Naturforskningsverksamheter
om naturens krafter och samspel.

6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter
om människornas handlingar till materiell nytta eller onytta.

7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
kulturella verksamheter om människornas handlingar till psykisk nytta 
eller onytta i fyiska och sociala miljöer.

8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur och
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän  
geografi. Biografi. Allmän historia,
= kompletterande kulturella verksamheter.
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Diderot samlade mänskligt vetande i "Encyklopedin" i 35 band 1751-
1780, för att förändra världen.

I slutet av 1800-talet gjorde amerikanen Dewey sitt klassifikations-
system. Det börjar med ett område noll för bibliotek o d. Sedan kom-
mer tre områden: Filosofi, Religion och Samhällsvetenskaper. Med det 
var världen förklarad tycks han ha menat, men han lade till områden 
4 - 9  för Språk, Naturvetenskaper, Teknik, Konstarter, Litteratur och 
Historia, ämnen som inte verkade ingå i samhället på något betydande 
sätt och var för sig kunde ses som särskilda världar utan något intres-
sant samband dem emellan. De här ämnena är dock av stor betydelse i 
samhället.

Något tydligt område för politiska verksamheter fanns inte, men på 
slutet av område 3 finns fyra områden där politik kan ingå. 
360	
 Sociala problem & sociala tjänster	
	
 	

370 	
 Utbildning 	
	
 	
 	
 	
 	
 	

380	
 Handel, kommunikationer & transport 	
 	

390	
 Seder, etikett & folklore. 

I systemet för mänskliga verksamheter  har dessa området fått bli 
områden för politiska krav:
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.

Det som DC-Dewey har på dessa områden har flyttats till områdena 6 
och 7. På 301-307 har DC Sociologi & antropologi  som flyttats till 
område 79+7911. Delar på DC 33 nationalekonomi om finanser o d 
flyttas till område 657.   På så sätt har området 3 blivit ett område för

politikvetenskaper och politiska verksamheter

I 36-39 behandlas i första hand centrala och övergripande politiska 
krav medan politik om fackområden kan behandlas i samband med 
fackämnena.

En besynnerlighet i DC är att Språk och Litteratur ligger på olika om-
råden, 4 och 8, trots att de har samma grundindelning. DK kom till 
senare, gillade inte det utan flyttade Språk till område 80 intill områ-
den för Litterarurvenskap och Skönlitteratur.

DC, DK och SAB börjar alla tre med bibliotek o d. I DC och DK finns 
biblioteken i område noll som i systemet för mänskliga verksamheter 
tagits bort. Det som finns i område noll har placerats på andra områden  
då biblioteken kommit på område 1 om filosofiska och psykologiska 
verksamheter och kommer i början på hela systemet.

Undermrådena i 1 är
SW   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
underindelat i 101-109.
SW   11/19 Individernas inre verkligheter.
Underindelat i 11-18/19.

Område 10 har gjorts till ett område för samhällenas samlade vetande 
och tänkande. Det behövs i början en översikt över vad samhällena 
innehåller:
SW   . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
SW   . 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
SW   . 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.
SW   . 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband

http://wimnell.com/omr36-39.html
http://wimnell.com/omr36-39.html
http://wimnell.com/omr36.html
http://wimnell.com/omr36.html
http://wimnell.com/omr37.html
http://wimnell.com/omr37.html
http://wimnell.com/omr38.html
http://wimnell.com/omr38.html
http://wimnell.com/omr39.html
http://wimnell.com/omr39.html
http://wimnell.com/omr10.html
http://wimnell.com/omr10.html
http://wimnell.com/omr11-19.html
http://wimnell.com/omr11-19.html
http://wimnell.com/omr101.html
http://wimnell.com/omr101.html
http://wimnell.com/omr102.html
http://wimnell.com/omr102.html
http://wimnell.com/omr103.html
http://wimnell.com/omr103.html
http://wimnell.com/omr104.html
http://wimnell.com/omr104.html


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.

Det börjar alltså på 101 och 102 med arkiv, bibliografier och 
bibliotek. 103: Nationalencyklopedin http://NE.se
Allmänna encyklopedier 103 kan ses som urval av det för tiden 
viktigaste. För Diderot vetandet på 1700-talet och i Sverige nu 
Nationalencyklo-pedin. Urvalet av de viktigaste är samtidigt ett urval 
av de viktigaste värderingarna. Det finns inte någon instans som har 
ansvar för detta, man får nöja sig med att från hela systemet 
godtyckligt plocka fram förslag. Nu hör de mänskliga rättigheterna 
och FNs miljömål od och annat liknade till det viktigaste.  

Område 040 är i DC vakant och i systemet för verksamheter har 104 
fått bli  
SW   . 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband

När Språk i DC område 4 flyttats bort har område 4 blivit ett nytt 
område för sambandsforskningsverksamheter. Det behövs ett område 
som sysslar med samband, viktigt bl a för de politiska verksamheterna 
där politikerna mycket litet klargör samband mellan förslag och krav 
de ställer. Tyvärr har universitetsvärlden i sina forskningar inte till-
räckligt uppmärksammat sambandsproblemen. Det finns ett ämne 
systemvetenskap där sambandsproblem kan behandlas, men på uni-
versiteten tycks det ämnet mest handla om teknologisk hantering.
Sambandsproblem behandlas nu vanligen i liten skala i samband med 
fackämnena medan en mer grundläggande sambandsforskning skulle 
behövas. 

SW   . 105 Övergripande om forskning  
Områdena 101-104 gäller huvudsakligen vetande och tänkande som 
det har varit och är. Men kunskaperna behöver ökas  och förnyas. Det 
är uppgifter för forskningen och det är ämnet för område 105. Forsk-
ningsarbeten ingår i område 7957 för utbildning.Regerigens politik ger 
ingen lämplig överblick och inte heller de statliga forskningsråden. 
Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011
Standard för svensk indelning av forskningsämnen2011 (pdf)
Från SCB:  http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/
utbildning-och-forskning/ :

Forskning och utveckling i offentlig sektor
Statistiken visar hur mycket medel som den offentliga sektorn lägger 
på forskning och utveckling som antal personer, årsverken och totala 
utgifter. Undersökningen genomförs vartannat år.

Forskning och utveckling i Sverige – översikt, internationella 
jämförelser m.m.
Statistiken belyser ekonomiska och personella satsningar på forskning 
och utveckling (FoU). Den ger en översiktlig bild av FoU-verksam-
heten i Sverige, hur den fördelar sig mellan olika sektorer och regio-
nalt.

Forskning och utveckling inom den privata icke-vinstdrivande sektorn
Statistiken visar hur mycket FoU-verksamhet den privata icke vinst-
drivande sektorn bedriver i egen regi och hur mycket medel som delas 
ut till andra i form av uppdrag och understöd till FoU-verksamhet. 
Undersökningen genomförs vartannat år.

Forskning och utveckling inom företagssektorn
Statistiken visar satsningar på FoU i Sverige bland företag med 10 
eller fler anställda, bland annat företagens utgifter för FoU-arbete de 
själva utför, om antal personer som är sysselsatta med FoU och om hur 
mycket resurser företagen lägger på att köpa eller understödja FoU-
arbete i andra organisationer.
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Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn
Statistiken visar hur mycket ekonomiska resurser som universitet och 
högskolor använder till FoU och hur mycket tid den personal som är 
anställd vid universitet och högskolor använder till FoU-verksamhet.

Innovationsverksamhet i Sverige
Statistiken ger en bild av de aktiviteter och utgifter svenska företag 
med 10 anställda eller fler har utfört och haft i sin innovationsverk-
samhet. Bland annat visas vilka typer av innovationer företagen intro-
ducerat under en treårsperiod fördelat på produkt-, process-, 
marknadsförings- och organisatoriska innovationer.

Statliga anslag till forskning och utveckling
Statistiken visar bland annat beräknade FoU-medel i statsbudgeten 
efter utgiftsområde, ändamål och mottagande enheter och beräknade 
FoU-medel från forskningsstiftelser efter ändamål och mottagande 
enheter. Undersökningen har genomförts sedan 1970-talet.

SW   . 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
Eknomiska verksamheter finns i område 6. Någon bra instans för över-
blick finns här inte men kan kanske hittas. Statistiksystem för ekono-
miska verksamheter och näringar kan i brist på annat i korthet  ge en 
överblick.

Från SCB. se 19 oktober 2015: 
“Förändring av näringsgrensindelning (SNI 2007) införs i AKU.
Från och med AKU avseende januari 2009 införs en ny näringsgrens
indelning, SNI 2007, i den löpande AKU‑publiceringen. SNI 2007 
baserar sig på EU:s nya näringsgrensstandard NACE Rev. 2.
I och med att SNI 2007 i stor utsträckning skiljer sig från den gamla 
näringsgrensindelningen SNI 2002 (som baserade sig på NACE Rev. 
1.1) har nya redovisningsgrupper på näringsgren tagits fram i AKU
De nya redovisningsgrupperna på näringsgren beskrivs närmare i 
dokumentet Beskrivning av nya redovisningsgrupper på näringsgren i 
AKU

Beskrivning av nya redovisningsgrupper på näringsgren i AKU (pdf)
Redovisningsgrupper i AKU enligt SNI 2007

SNI-versioner (pdf)
	
 	
 Struktur SNI 2007 (pdf)
	
 	
 Kortversion SNI 2007 (pdf)

Namn på redovisningsgrupp        SNI 2007 	
 	
 SNI 2007
	
 	
 	
 	
 	
 	
       	
 (2-siffer) 	
 	
 (bokstav) 

1) Jordbruk, skogsbruk o fiske 	
      	
  01-03	
 	
 A
2) Tillverkning och utvinning, 
     energi och miljö	
 	
 	
 	
  05-33, 35-39	
 B+C+D+E
     därav Tillverkning verkstadsvaror   	
 25-30, 33	
 	
 Del av C
3) Byggverksamhet	
 	
 	
 	
 41-43	
	
 	
 F 	

4) Handel 	
	
 	
 	
 	
 	
 45-47	
	
 	
 G
5) Transport 	
 	
 	
 	
 	
 49-53	
	
 	
 H
6) Hotell och restaurang	
 	
 	
 55-56	
	
 	
 I 
7) Information och kommunikation	
 58-63	
	
 	
 J 
8) Finansiell verksamhet, 
     företagstjänster	
 	
 	
 	
 64-82	
	
 	
 K+L+M+N
9) Offentlig förvaltning m.m.	
 	
 84, 99 	
 	
 O+U
10) Utbildning	
 	
 	
 	
 	
 85	
 	
 	
 P 
11) Vård och omsorg	
 	
 	
 	
 86-88	
	
 	
 Q 
12) Personliga och kulturella 	
 	
 	
 	
 	

tjänster Uppgift saknas	
 	
 	
 90-98	
	
 	
 R+S+T “

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/forskning/forskning-och-utveckling-inom-universitets--och-hogskolesektorn/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/forskning/forskning-och-utveckling-inom-universitets--och-hogskolesektorn/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/forskning/innovationsverksamhet-i-sverige/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/forskning/innovationsverksamhet-i-sverige/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/forskning/statliga-anslag-till-forskning-och-utveckling/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/forskning/statliga-anslag-till-forskning-och-utveckling/
http://wimnell.com/omr106.html
http://wimnell.com/omr106.html
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/_dokument/Beskrivning_redovisningsgrupper_SNI2007_AKU.pdf
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/_dokument/Beskrivning_redovisningsgrupper_SNI2007_AKU.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Forsta_Statistik/Klassifikationer/_Dokument/SNI/Struktur-SNI2007.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Forsta_Statistik/Klassifikationer/_Dokument/SNI/Struktur-SNI2007.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Forsta_Statistik/Klassifikationer/_Dokument/SNI/SNI2007-kortversion.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Forsta_Statistik/Klassifikationer/_Dokument/SNI/SNI2007-kortversion.pdf


Tabellen i föregående kolumn är hämtad från SCB 19 oktober 2015:
Jämförelse mellan yrkesuppgifter i FoB och yrkesregistret (doc)

“ I det nya yrkesregistret klassificeras yrke efter Standard för svensk 
Yrkesklassificering (SSYK96). Tidigare yrkesstatistik samlades in i 
Folk- och bostadsräkningarna (FoB) och klassificerades enligt Nordisk 
Yrkesklassificering (NYK). En nyckel mellan klassificeringssystemen 
har skapats av SCB för att möjliggöra länkning till historiska data. 
Med befintlig nyckel kan data länkas tillbaka till 1985. “

Från och med publiceringen av AKU januari 2016 införs en ny
yrkesindelning, SSYK 2012, i AKU:s löpande publicering. Denna
yrkesindelning ersätter SSYK 96 som tidigare har använts i AKU:s 
redovisning av yrke. Övergången till SSYK 2012 har även skett bland 
övriga produkter inom SCB som redovisar yrke.
Mer information om yrkesindelningen finns här: 
http://www.scb.se/ssyk
Yrkesregistret med yrkesstatistik 2015:  PDF:
Hela publikationen (331kb

SW   . 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
Utbildning o d och kulturella verksamheter  finns i områdeena 7-9. 
Någon bra instans för överblick finns här inte men kan kanske hittas. 
Statistiksystem för utbildningar o d kan  i brist på annat i korthet ge en 
överblick. Befolkningens utbildning 2014
SCB:s statistik om befolkningens utbildning

SW   . 108 Samhällskunskap. 
För alla ämnen 101-109 behövs en överblick  och det kan anses mot-
svara ämnet samhällkunskap i grundskolan. I ämnet samhällskunskap 
behöver man få veta om alla ämnen 101-109. Individernas vetande och 
tänkande ingår i 11-19. I en demokrati måste alla kunna om samhället 
så att de kan rösta med kunskap i de allmänna valen. Ämnet samhälls-
kunskap på alla skolnivåer behöver förbättras.

http://www.scb.se/statistik/AM/AM0208/_dokument/Jamforelse%20FoB%20och%20Yrkesreg_webb.doc
http://www.scb.se/statistik/AM/AM0208/_dokument/Jamforelse%20FoB%20och%20Yrkesreg_webb.doc
http://www.scb.se/ssyk
http://www.scb.se/ssyk
http://www.scb.se/contentassets/982742930b774ff49ba5a7056d069992/am0208_2015a01_sm_am33sm1701.pdf
http://www.scb.se/contentassets/982742930b774ff49ba5a7056d069992/am0208_2015a01_sm_am33sm1701.pdf
http://wimnell.com/omr107.html
http://wimnell.com/omr107.html
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=24580
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=24580
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/befolkningens-utbildning/#c798835f-47e3-4357-9e38-1ab0cc19b870
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/befolkningens-utbildning/#c798835f-47e3-4357-9e38-1ab0cc19b870
http://wimnell.com/omr108.html
http://wimnell.com/omr108.html


Från SCB: Sverige i siffror. Ett urval av statistiken - snabbt och 
enkelt om Sverige

MÄNNISKORNA I SVERIGE
Befolkningen då, nu och i framtiden 
UTBILDNING, JOBB OCH DINA PENGAR
Utbildningsnivå, yrken och löner 
SAMHÄLLETS EKONOMI
BNP, utrikeshandel, priser och arbetslöshet 
VAL OCH PARTIER
Så har det gått i riksdagsvalen 
MILJÖ
Energi, avfall och utsläpp 

Ämnesområden
Statistik från SCB och övriga statistikansvariga myndigheter

Arbetsmarknad Arbetslöshet, arbetsmiljö, löner, pendling, prognoser, 
sjukfrånvaro, sysselsättning, yrken m.m. 
 Befolkning Folkmängd, in- och utvandring, medellivslängd, namn, 
prognoser m.m.
 Boende, byggande och bebyggelse Bostadsbestånd, 
byggnadskostnader, fastighetspriser, hyror m.m.
 Demokrati Partisympatier, politiker, val, valdeltagande m.m.
 Energi Användning, bränsle, el, naturgas, priser m.m.
 Finansmarknad Aktier, banker, försäkringsbolag, skulder, tillgångar 
m.m.
 Handel med varor och tjänster Export, import, livsmedelsförsäljning, 
omsättning, tjänsteproduktion m.m.
 Hushållens ekonomi Boende, inkomster, skatter, utgifter m.m.

 Hälso- och sjukvård Abort, dödsorsaker, graviditet, sjukdomar m.m. 
 Jord- och skogsbruk, fiske Djur, ekonomi, produktion, sysselsättning 
m.m. 
 Kultur och fritid Bibliotek, kulturmiljövård, museer, studieförbund, 
utgifter m.m.
 Levnadsförhållanden Familj, fritid, integration, IT, jämställdhet m.m.
 Miljö Avfall, hållbar utveckling, markanvändning, utsläpp m.m.
 Nationalräkenskaper BNP, hälsoräkenskaper, regionalräkenskaper 
m.m. 
 Näringsverksamhet Branscher, företagens ekonomi, gästnätter, 
industri m.m.
 Offentlig ekonomi Kommuner, landsting, skatter, statsbudget m.m.
 Priser och konsumtion Index, inflation, KPI, prisbasbelopp m.m. 
 Rättsväsende Brott, dömda, kriminalvård m.m.
 Socialförsäkring m.m. Barnfamiljer, funktionsnedsättning, pension, 
sjukdom, ålderdom m.m.
 Socialtjänst m.m. Assistans, ekonomiskt bistånd, missbruk, omsorg 
m.m.
 Transporter och kommunikationer Fordon, post- och televerksamhet, 
resvanor, trafikolyckor m.m. 
 Utbildning och forskning Betyg, högskola, personal, skola, studiestöd 
m.m.

 Statistikdatabasen
 Regional statistik
 Internationell statistik
 Temaområden
 Historisk statistik
 Artiklar
 Rapporter
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4.7 SAMHÄLLSKUNSKAP. Gymnasiet.

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har 
sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även 
andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med 
hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa disci-
pliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har 
även ett historiskt perspektiv.

Ämnets syfte 
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna 
breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor 
med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och eko-
nomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över 
hela världen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de 
mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i 
enlighet med konventionen om barnets rättigheter. Eleverna ska också 
ges möjlighet att utveckla förståelse för frågor om arbetsliv, resurser 
och hållbar utveckling.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållnings-
sätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet 
med samhällsfrågor. Dessutom ska undervisningen bidra till att skapa 
förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett komplext 
samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver 
ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att 
utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och 
värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra 
slutsatser utifrån informationen.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika 
metoder för att samla in och bearbeta information. Genom undervis-

ningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och 
uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern 
informationsteknik.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förut-
sättningar att utveckla följande:
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de 

individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, 
samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och 
funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och 
perspektiv.

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur 
olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga 
förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och 
samhällsstrukturer.

3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och 
konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, 
modeller och metoder.

4. Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika 
källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.

5. Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika 
presentationsformer.

Kurser i ämnet
• Samhällskunskap 1a1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper 

grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i 
elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 
1b.



• Samhällskunskap 1a2, 50 poäng, som bygger på kursen 
samhällskunskap 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen 
tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1b.

• Samhällskunskap 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper 
grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i 
elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 
1a1 eller kursen samhällskunskap 1a2.

• Samhällskunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen 
samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b.

• Samhällskunskap 3, 100 poäng, som bygger på kursen 
samhällskunskap 2.

• Internationell ekonomi, 100 poäng, som bygger på kursen 
samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b.

• Internationella relationer, 100 poäng, som bygger på kursen 
samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b.

I denna publikation har enbart de kurser som är gymnasie-
gemensamma tagits med.

Samhällskunskap 1a1, 50 poäng. Gymnasiegemensam kurs på alla 
yrkesprogram.
Kursen samhällskunskap 1a1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken 
Ämnets syfte.

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
• Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt 

inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas 
möjligheter att påverka politiska  beslut på de olika nivåerna. 
Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på 
olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala 
teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i 
samband med frågor om demokrati och politik.

• De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat 
och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva 
mänskliga rättigheter.

• Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten 
och skyddet för civila i väpnade konflikter.

• Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, 
deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. 
Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor 
med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som 
skapar både gemenskap och utanförskap.

• Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och 
resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska 
förändringar.



• Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.
• Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på 

det skriftliga och muntliga, till exempel debatter och debattartiklar.

Kunskapskrav .....

Samhällskunskap 1b, 100 poäng.  Gymnasiegemensam kurs på 
alla högskoleförberedande program.
Kursen samhällskunskap 1b omfattar punkterna 1–5 under rubriken 
Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
• Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt 

inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas 
möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. 
Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på 
olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den 
digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras 
koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.

• De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat 
och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva 
mänskliga rättigheter.

• Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten 
och skyddet för civila i väpnade konflikter.

• Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, 
deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. 
Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor 
med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som 
skapar både gemenskap och utanförskap.

• Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i 
Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, 
resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.

• Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och 
resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska 
förändringar.

• Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras 
möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de 
möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och 
nyhetsvärdering.

• Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i 
samband med undersökningar av samhällsfrågor och 
samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in 
information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder 
för att bearbeta information är statistiska metoder, 
samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och 
källkritik. 

• Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på 
det skriftliga och muntliga, till exempel debatter, debattartiklar och 
rapporter.

Kunskapskrav ....



Samhällskunskap 2, 100 poäng Gymnasiegemensam kurs på EK.

Kursen samhällskunskap 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken 
Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 3. I kursen 
behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
• Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån 

historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, 
ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. 
Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och 
resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.

• Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska 
ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, 
kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och 
ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra 
strukturella villkor.

• Tematisk fördjupning i samhällsfrågor.
• Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och 

metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
• Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från 

olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor. 
Källhänvisning enligt vanliga system.

• Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika 
tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, 
debattartiklar, rapporter och essäer.

Kunskapskrav ....

SW   . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
Dessa ämnen ger en övblick över  vetandets och tänkandets utveck-
ling.NE: filosofi  NE:  idé- och lärdomshistoria
Sven Wimnell 17 sept 1997 + 1 februari 2015: Filosofins historia. 
Bertrand Russel om västerlandets visdom. 
http://wimnell.com/omr109b.pdf

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. (Teoretisk filosofi)
SW   17 Individens moral och uppfattningar om moral. (Praktisk 
	
 filosofi)
SW   18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

De inre verkligheter var och en har är inte alltid medvetna för indivi-
den och andra människor vet inte mycket om dem. Med betyg i skol-
ämnen andra har kan man lista ut något om andras inre verkligheter. 
Med intervjuer m m kan man få veta något. Med vissa vetenskapliga 
undersökningar kan man få veta hur människor vanligen tänker och 
beter sig  till följd av det.

Med utbildningsverksamheter i 7957, andra informationsverksamheter. 
underhållningsverksamheter, samtal, umgänge litteratur o s v  kan man 
påverka människor. Särskilt viktigt är att påverka barnen på lämpligt 
sätt i alla sammanhag och isynnerhet i skolorna. Föräldrarna har stor 
betydelse och skolorna måste lära barnen det de behöver för livet. 
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Efter skolan måste påverkningarna vartefter  fortsätta på lämpligt sätt i 
alla sammanhang. I en demokrati måste påverkningarna vara sådana 
att det blir möjligt att påverka politiken på lämpligt sätt och så att det 
blir möjligt att leva ett bra liv.

Påverkningarna är ofta inte lämpliga och behöver ändras till det bättre. 
Vad som menas med bra blir då beroende av grundläggand värde-
ringar som på grund av allt hela tiden förändras. 

Exempel på förändringar i värderingar är värderingar om biblioteks-
systemen som nu används. DC, DK och SAB är gjorda före demokra-
tins genombrott och har inte uppbyggnad som passar en demokrati.  
När KB nu övergår till DC följer de värderingar som gällde i slutet på 
1800-talet och inte värderingar som följer av nu rådande ambitioner 
om demokrati. I Sverige kan demokratin i bästa fall kunna anses vara 
90 år gammal om man räknar med kvinnornas rösträtt 1924 och i 
världen högst 70 år gammal om man räknar efter FNs deklaration om 
mänskliga rättigheter och de forna koloniernas avskaffande efter andra 
världskriget.  

I systemet för mänskliga verksamheter har område 6 fått mottaga  
delar från               
DC 004-006 Datavetenskap (till 651)
DC 351-354 Offentlig förvaltning ( till 6520-6524 opolitisk civil 
förvaltning)
DC 355-359 Militärvetenskap (till 6526-6529)
DC 380 Handel, kommunikationer & transport (till 653, tele 654, 656)  
DC 330 Nationalekonomi ( delar om finanser o d till 657).  
SAB skiljer inte väl mellan ingenjörsmässiga konstruktionsverksam-
heter o d och tillverkning av det konstruerade. I klassifikationssyste-

met för verksamheter görs sådan åtskillnad att allt tillverkningsarbete 
finns i avdelningarna 66-69. 
	

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

DC 390 Seder, etikett & folklore (till 7911-7913)
DC 070 Nyhetsmedier, journalistik & publicering (till 7913-7919 
radio, TV od)
DC 060 Föreningar, organisationer & museer	
  (Till 7959, 73)
DC 090 Handskrifter & rara böcker (till 76 grafisk konst)	


I systemet för verksamheter har område 79 blivit ett område för sociala 
miljöer och social beteenden. I område795 finns underområden 7951- 
7959 där områdena utgår från sociala miljöer som har anknytning till 
fysiska miljöer som beskrivits i område 72. Till exempel har utbild-
ningar i 7959 anknytning till skolbyggnader i 729.

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

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



Sveriges regeringar under 100 år
Nedan finner du en förteckning över de ca 40 olika regeringar som har 
styrt Sverige under de senaste 1900-talets början.

Årtal  Statsminister Typ av regering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Makthavare i världen efter andra 
världskriget.
(010604. Datum och stavning är troligen rätt, men det kan finnas fel i 
stavningen av namnen.)
    
Sovjetunionen.
Upphörde 1991.Unionen ersattes av OSS, Oberoende Staters 
Samvälde, men Ryssland framstår som främste makthavaren.

1917-24 Vladimir Iljitj Lenin. Död i ämbetet.

24-53 	
 Josef Stalin .Död i ämbetet.
53-55 	
Georgij Malenkov (regeringschef) utmanövrerad 1955+Nikita 
	
 Chrustjev (förste sekr. i kommunistpartiet).
55-58 	
Chrusjtjev (k-partiet) + Nikolaj Bulganin (regeringsch, utstött 
	
 1958. Död 1975.
58-64 	
Chrusjtjev (k-sekr.+regch.) Avsatt. Död 1971.
64-77 	
Alexej Kosygin (reg-ch). Död1980+ Leonid Bresjnev 
	
 (sekr 	
 k-partiet)
77-82 Bresjnev (k-sekr+president).Död i ämbetet
82-84 Jurij Andropov (k-sekr+president) Död i ämbetet
84-85 Konstantin Tjernenko (k-sekr+ president . Död i ämbetet.
85-91 Mikhail Gorbatjov (president mm)

53-56 Utrikesminister V Molotov.
57-85 Utrikesminister Andrej Gromyko
85-91 Utrikesminister Edvard Sjevardnase
91-91 Utrikikesm. Alex Bessmertnych + Boris Pankin + Sjevardnase

Ryssland.
1992-99 Boris Jeltsin
2000-2008 Vladimir Putin
2008-2012 Dmitrij Medvedev
2012- Vladimir Putin

Amerikas förenta stater. USA.Presidenter.
1933-45 Franklin D Roosovelt (D=demokrat= amerikansk vänster). 
	
 Död i ämbetet.
45-53 Harry S Truman. (Demokrat)
53-61 Dwight D Eisenhower (R= republikan= amerikansk höger)
61-63 John F Kennedy ( Dem, mördad)
63-69 Lyndon B Johnson (Dem)
69-74 Richard M Nixon (Rep,Avsatt)
74-77 Gerald R Ford (Rep)
77-81 Jimmy Carter (Dem)
81-89 Ronald Reagan (Rep)
89-93 George Bush (Rep)
93-00 Bill Clinton (Dem)
2001-08 George W Bush (Rep)
2009- Barack Obama (Dem)

Storbritannien/England. Premiärministrar.
1940-45 Winston Churchill (konservativ med samlingsregering)
45-51 Clement Attlee (Labour =vänster)
51-55 Churchill (konservativ= höger)
55-57 Anthony Eden (k)
57-63 Harold Macmillan (k)
64-70 Harold Wilson (lab)
70-74 Edward Heath (k)
74-76 Wilson (lab)



76-79 James Callaghan (lab)
79-90 Margaret Thatcher (k)
90-97John Major (k)
97- 07 Tony Blair (lab)
07-10 Gordon Brown (lab)
10-16 David Cameron (k)
16-     Theresa May (k) 

Frankrike. Makthavare och Presidenter.
1944-46 Provisoriska regeringar, chef till jan 1946 Charles de Gaulle, 
motståndsledare under kriget, därefter Gouin, Bidault, Blum.
47-59 "Fjärde republiken”, relativt svag presidentmakt med många 
regeringar med svårigheter. Presidenter: 1947-54 Vincent Auriol, 
54-59 René Coty. De Gaulle regeringschef fr o m juli 1958.
59- "Femte republiken", med stark presidentmakt, skapad av de 
Gaulle.

Härefter presidenter:
59-69 Charles de Gaulle (höger)
69-74 Georges Pompidou (höger)
74-81 Valery Giscard d 'Estaing (höger)
81-95 Francois Mitterand (socialist=v)
95-07 Jacques Chirac (höger)
07-12 Nicolas Sarkozy (höger UMP)
12- François Hollande (vänster)

Tyskland. Förbundskansler.
(tom hösten 1990 enbart Västtyskland)
1949-63 Konrad Adenauer (CDU= högerparti)
63-66 Ludwig Erhard (CDU)
66-69 Kurt Georg Kiesinger (samlingsreg)

69-74 Willy Brandt (SPD= socialdem=v)
74-83 Helmut Schmidt (SPD)
83-98 Helmut Kohl (CDU)
98- 2005 Gerhard Schröder (SPD)
2005- Angela Merkel (CDU)

Förbundsrepubliken Kina
1949-76 Mau Tse-tung (Zedong)
1977-97 Deng Xiaoping . Död 1997........
	
 president Hu Jintao 
2013 	
 mars president Xi Jinping 
	
 premiärminister mars Li Keqiang

FNs generalsekreterare
1946-53 Trygve Lie
53-61 Dag Hammarskjöld
61-71 U Thant
71-81 Kurt Waldheim
82-92 Javier Péres de Cuellar
92-96 Boutros Boutros Ghali
97-2006 Kofi Annan
2007-2016 Ban Ki Moon
2017- António Manuel de Oliveira Guterres



Sven Wimnells hemsida på Internet: 
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?
Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människor-
nas verksamheter. De har sedan 19 år tillbaka på hemsidan grup-
perats 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 mänsk-
liga 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 hu-
vudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som till-
sammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag 
och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, ele-
ver, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksam-
heter, 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 om-
rådena. 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 klassifikations-
systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-

skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsom-
rådena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen ge-
nom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förteck-
nade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa syste-
mets 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 om-
rådena 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 an-
ledning 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 giltighets-
tid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor 
som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskriv-
ningar. 

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)
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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 hem-
sidan 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, klassifikations-
systemet för verksamheter m m.
Sven Wimnell  1 oktober 2015: Samhällsplaneringens problem. 
Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikations-
system för mänskliga verksamheter  som hjälp vid planeringen av 
framtiden.
http://wimnell.com/omr40zj.pdf

Utredningen den 5 februari 2016 innehåller en sorts sammanfatt-
ning av arbetet med samhällsplaneringens problem t o m 4 febru-
ari 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 febru-
ari 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 priorite-
ringar och förslag om regionplaneringar i Sverige.
Sven Wimnell 4 april 2016: Utvecklingens krafter. Levnadsför-
hållanden. 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. Region-
planering. 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 
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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.

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

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

Sven Wimnell 5 april 2017:
Tidningsartiklar 27 februari - 2  April 2017 
om utrikes förhållanden. Kommentarer och
sammanfattning om samhällsplaneringens problem. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzzg.pdf

Sven Wimnell 25 april 2017: Tidningsartiklar 3-25 april 2017 
om utrikes förhållanden och terrorism. Bland annat terrorn på 
Drottninggatan, Erdogan kan bli diktator i Turkiet, Franska 
presidentvalet, första omgången.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzh.pdf

Sven Wimnell 9 maj 2017:
Tidningsartiklar 26 april till 9 maj  2017 om utrikes förhålanden 
och terrorism. Presidentvalet i Frankrike andra omgången.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzi.pdf

Sven Wimnell 30 maj 2017 :
Tidningsartiklar 10-30 maj  2017 om utrikes förhållanden och 
terrorism. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzzj.pdf

Sven Wimnell 23 maj 2017:
Yrkesverksamheter enligt SSYK 2012. Näringsliv enligt SNI 2007. 
Utbildning enligt SUN 2000, Forskningsämnen 2016.
SCBs statistik om allt.
 http://wimnell.com/omr36-39zzzzk.pdf

Sven Wimnell 4 juni 2017:
Politik från höstbudgeten 2016 till 4 juni 2017
http://wimnell.com/omr36-39zzzzl.pdf
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Ämnet om  samhällsplaneringens problem
Ämnet om samhällsplaneringens problem har utretts i samband 
med forskarutbildningen i samhällsplanering vid Nordiska Insti-
tutet 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 : Samhällsplane-
ringens problem:  ett klassifikationssystem som hjälpmedel.” 

Systemet ordnar samhällsplaneringens problem på ett systema-
tiskt 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



Från sidorna 19-24 i http://wimnell.com/omr36-39zzr.pdf  12/11 2014

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

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 

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

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

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 

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

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

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

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

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

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

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

6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.

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

60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter

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

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

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

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

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



644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. Drift. Byggande 
ingår i 69, planering av fysiska miljöer ingår i 71-72.
645 Användning av inventarier o d.
646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d). 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, kemisk-
tekniska artiklar. 669 Metaller od
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
670 Allmänt. 671 Ädelmetallvaror, ädelstensvaror. 672 Enkla 
metallvaror av järn o stål. 673 Enkla föremål av metaller, ej 
ädelmetall, ej järn. 674 Trävaror . 675 Läder och skinn . 676 
Pappersmassa, papper och pappersvaror . 677 Garn, tråd, textilier. 678 
Plast- och gummivaror. 679 Gruvbrytning, oljeutvinning o d, 
tillverkning av stenvaror.
68 Tillverkning av komplexvaror
680 Allmänt. 681 Finmekaniska produkter, instrument, optik, 
elektronik. 682 Maskiner. 683 Maskiner och apparater för värme, 
ventilation, sanitet och för el o d. 684 Möbler o d. 685 Skor,lädervaror, 
hjälpmedel för gång o d, sportartiklar. 686 Grafiska produkter, 
bokbindning o d. 687 Beklädnadsartiklar. 688 Dekorationsartiklar, 
leksaker o d. 689 Transportmedel.

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



Från http://wimnell.com/omr36-39zzzs.pdf  4 juni 2016 
   
Mer om verksamheter finns i
Sven Wimnell  1 oktober 2015: Samhällsplaneringens problem. 
Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikations-
system 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
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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 	
 	
 Människans anatomi. 
612 	
 	
 Fysiologi.
613 	
 	
 Medicinska råd om enskild hygien.
614 	
 	
 Offentliga hygienverksamheter,räddning, 	
 	
 	

	
 	
 sjukvårdsorganisation od
615 	
 	
 Läkemedelsbehandlingar, sköterskevård och fysikalisk 
	
 	
 terapi o d.
615 A 	
 Farmakologi, läkemedelsforkning. 
615 B 	
 Allmänna sjukvårdverksamheter. 
615 C 	
 Personal för mottagningar, laboratorier, och öppenvård, 
	
 	
 utom läkare. 
615 D 	
 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
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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 verksam-
heter omfattar alla verksamheter, men de har egen plats  
på område 35:

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

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

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

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

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

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

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
O
SW   31 Statistik och demografi. 
SW   32 Statsvetenskap. 
SW   33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.  
SW   34 Lagar o förordningar, traktat, juridik. 

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

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

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

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

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

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

O- Allmänt: särskilda länder och områden4022 träffar
O-a Europa: allmänt81 träffar
O-b Norden: allmänt52 träffar
O-c Sverige967 träffar
O-dÖvriga Norden182 träffar
O-e Brittiska öarna (Storbritannien)122 träffar
O-fMellaneuropa270 träffar
O-g Nederländerna, Belgien och Luxemburg20 träffar
O-hSchweiz16 träffar
O-i Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)59 träffar
O-jFrankrike och Monaco134 träffar
O-k Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)22 träffar
O-l Portugal18 träffar
O-mÖsteuropa296 träffar
O-n Balkanländerna95 träffar
O-o Asien758 träffar
O-p Afrika407 träffar
O-q Amerika550 träffar
O-r Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, 
Polynesien, Mikronesien)51 träffar
O-s Polarländerna7 träffar
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Ob Internationella relationer51526 träffar
Ob(x) Allmänt: lexikon64 träffar
Ob:bf Allmänt: institutioner83 träffar
Ob:k Allmänt: historia90 träffar
Ob.09 Allmänt: politiska skrifter286 träffar
Oba Folkrätt10884 träffar
Obb Freds- och nedrustningsfrågor8780 träffar
Obd Internationellt samarbete: allmänt1946 träffar
Obe Nationernas förbund (NF)440 träffar
Obf Förenta nationerna (FN)3985 träffar
Obk Regionalt mellanfolkligt samarbete6743 träffar
Obl Försvarspakter735 träffar
Obn Nordiskt samarbete953 träffar
Obq Utvecklingsbistånd och internationell 
hjälpverksamhet7528 träffar
Obr Röda korset (och likvärdiga organisationer)483 träffar

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

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

OSW   4 Sambandsforskningsverksamheter. 
Finns inte i SAB

OSW   5 Naturforsknings- och matematikverksamheter. 

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

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

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

Uh Miljöfrågor och naturskydd41368 träffar till 71

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

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

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

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

OSW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) 

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

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

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

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

Qee Frukt- och bärodling842 träffar
Qef Prydnadsväxtodling2164 träffar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OSW   66/68 Tillverkning av varor.  

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

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

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

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

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

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

Pf Stenindustri974 träffar

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

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

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

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

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

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

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

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

Pr Transportmedel och kommunikationer50745 träffar

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

OSW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar. 

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

Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk 
hygien40657 träffar
Pp:bf Allmänt: organisationer och institutioner61 träffar
Pp:oe Byggnadslagstiftning365 träffar
Pp.0 Allmänt: särskilda aspekter422 träffar
Ppa Byggnadsteknik9156 träffar
Ppb Byggnadsproduktion: husbyggnad9363 träffar
Ppc Bygnadsproduktion: väg- och vattenbyggnad6287 träffar
Ppd Teknisk hygien, vatten och avlopp, värmeförsörjning m 
m9198 träffar
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SW   7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
OSW   70 Allmänt om konst o kultur. 
Ia Konst: allmänt10951 träffar
Ib Konsthistoria95037 träffar
O
SW   71 Övergripande planering av fysiska miljöer. samt
SW   72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.

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

Ic:do Arkitekturpsykologi174 träffar
Ic:k Vetenskapshistoria82 träffar
Ic. Särskilda perioder3428 träffar
Ic- Särskilda länder och områden35673 träffar
Icd Byggnader för särskilda ändamål10412 träffar
Ict Stadsplanekonst3929 träffar
Icu Landskapsarkitektur4153 träffar
Icv Byggnadsvård3914 träffar
O
SW   73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.  Samt
SW   74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning. och  
SW   75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.

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

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

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

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

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

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

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

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

OSW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter. 

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

OSW   . 7957 Undervisning o d. 

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

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

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

SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur

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

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

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

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

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

OSW   90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen. 

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

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

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

OSW   92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d. 

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

OSW   93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.

K Historia
K(x) Historiska lexikon252 träffar
K:bf Historiska organisationer och institutioner146 träffar
K:d Historisk teori, filosofi och metodlära4808 träffar
K:k Historieforskningens historia4174 träffar
K. Allmänt: särskilda historiska perioder45052 träffar
Ka Europa: allmänt6460 träffar
Kb Norden: allmänt4345 träffar
Kc Sverige28531 träffar
Kd Övriga Norden14266 träffar
Ke Brittiska öarna (Storbritannien)15845 träffar
Kf Mellaneuropa30066 träffar
Kg Nederländerna, Belgien och Luxemburg1854 träffar
Kh Schweiz815 träffar
Ki Italien5268 träffar
Kj Frankrike13523 träffar
Kk Spanien4401 träffar
Kl Portugal851 träffar
Km Östeuropa26727 träffar
Kn Balkanländerna6073 träffar
Ko Asien52814 träffar
Kp Afrika12429 träffar
KqAmerika29025 träffar
Kr Oceanien1087 träffar
Ks Polarländerna243 träffar
Kt Allmän kulturhistoria21717 träffar
Ku Allmän socialhistoria22902 träffar
Kv Allmän ekonomisk historia19921 träffar till 60
Ky Historiska hjälpvetenskaper16163 träffar  delar till 73
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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

	
 * Europapolitik. 
   	
    Politik för en EU-minister.
EU- och handelsminister Ann Linde
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

	
 * 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

	
 * 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

	
 * 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
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 * 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

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

	
 * 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

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

Karl-Petter Thorwaldsson. Ordförande i LO
karl-petter.thorwaldsson@lo.se
 
Vänsterpartiledare Jonas Söstedt
Sjöstedt Jonas <jonas.sjostedt@riksdagen.se>

Ulla Andersson, vänsterpartiet
Andersson (v) Ulla <ulla.andersson@riksdagen.se>
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Innehåll i
Sven Wimnell 4 juni2016: 
Verksamheterna i 22 politikområden och något om samhällsplane-
ringens problem. Kulturministern: Skattepengar ska inte gå till 
hatretorik och polarisering.
http://wimnell.com/omr36-39zzzs.pdf

Innehåll:

  4	
 Vad alla bör veta. Systemet för mänskliga verksamheter.
  7	
 Alla människor kan ha verksamheter mer eller mindre
	
 inom alla områden, som yrkesverksamhet eller som
	
 fritidsverksamhet.
  7	
 Människornas verksamheter som psykologiska varelser
  7	
 Människornas verksamheter som fysisk kropp
  8	
 Politikerna kan ha politikverksamheter inom alla
	
 områden men har sin plats i områdena 36-39:
  8	
 De folkvalda demokratiska myndigheternas verksamheter
	
 omfattar alla verksamheter, men de har egen plats
	
 på område 35.

  9	
 22 politikområden för politiken 26 maj 2016
10	
 Partiledaren/statsministern Stefan Löfven.
 	
 Allmänt om regeringens politik
10	
 Utrikespolitik.
10	
 Europapolitik.
10	
 Politik för juridik.
11	
 Försvar.
12	
 Miljö.
17 	
 Transporter.
17	
 Bostadsproduktion.

19	
 Landsbygdspolitik.
20	
 Politik för internationellt utvecklingssamarbete
	
 och klimat.
21	
 Sjuk- och hälsovård o d.
21	
 Hushållet. Mat, boende, konsumtion, hushållsekonomi o d
21	
 Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst
21	
 Utbildning. Forskning.
24	
 Information, konst, kultur o d.
26	
 Jobb.
26	
 Näringar.
28	
 Handel.
28	
 Migration.
28	
 Polisen. Brott. Kriminalvård.
28	
 Politik för statens finanser och statens stöd till
	
 regioner och kommuner o d.

29	
 Finansministern oroad för brittiskt uttåg ur unionen
31	
 Bland oss utländska studenter är många oroliga för Brexit	


33	
 Om boende, 17 januari 2016. Det måste byggas mycket mer 
	
 bostäder än vad som var i förslag i början av 2015.

42	
 Innehållet 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

44	
 Innehållet i: Sven Wimnell 1 oktober 2015: Samhällsplane-
	
 ringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med 
	
 ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter
	
 som hjälp vid planeringen. http://wimnell.com/omr40zj.pdf
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46	
 Sven Wimnells hemsida på Internet: Samhällsplaneringens 
	
 problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?
48	
 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
51	
 Utvecklingens krafter.
52	
 Människor påverkas hela livet av fysiska och sociala miljöer de 
	
 vistas i.
53	
 Den fundamentala påverkanskedjan

55	
 Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till 44 
	
 områden. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken.

62	
 Skattepengar ska inte gå till hatretorik och polarisering

77	
  Innehållet i Sven Wimnell 20 april 2015: Arbetslöshet och 
	
 välfärd. Samhällsplaneringens problem. Utbildning, skatter och 
	
 bidrag. Vårbudgeten. http://wimnell.comomr36-39zzz.pdf

81	
 Innehållsförteckningen i Sven Wimnell 31 januari 2014:
	
 Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund.
	
 Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper.
	
 PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
	
 http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf Klicka så kommer den.

84	
 Studieförbund
84	
 Verksamhetens omfattning
85	
 Kulturprogrammens inriktning
86	
 ABF 2012. Det som mest intresserar.
86	
 ABF 2012. Det som minst intresserar
87 	
 Kommentarer till Studieförbunden
88	
 Studieförbund 1 juni 2016
88	
 Ibn Rushds medlemsorganisationer

89	
 Från den 1 januari 2016 heter de tio studieförbundens bransch- 
	
 och intresseorganisation Studieförbunden. 

90	
 Stoppa radikaliseringen
91	
 Vi satsar 300 miljoner på att bryta utanförskap

93	
 Svenska politiker har ett par grundlägande uppgifter.	

96	
 Om utbildning i skolan.
97	
 Religion och levnadskunskap. 
98	
 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan.
99	
 Tillägg i mars 2016 om undervisningen i Religion och 
	
 levnadskunskap och Samhällskunskap.

100	
 Ärans och hjältarnas språk

102 	
 Att strida för IS kan i Vivalla framstå som en karriärväg bland 
	
 andra

130	
 Här är Stockholms (nya) största träd
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Regeringens verksamheter

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

 	
 * Partiledaren/statsministern Stefan Löfven.
    	
 * Allmänt om regeringens politik. 
Statsministerns och samordningsministerns verksamheter gäller alla 
verksamhetsområden. Regeringen har haft brister i utbildningspoliti-
ken, hushållspolitiken och miljöpolitiken. Skolorna bör ge utbildning i 
levnadskunskap. Hushållspolitik bör införas. Den nya miljöministern 
borde kunna få ordning på miljlöpolitiken. Den klimatvänliga kärn-
kraften bör bli kvar.

http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf
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 * 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 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. 
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 * 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
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 * 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   71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer. 
SW   72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur. 
SW   73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning. 
SW   74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.  
SW   75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi. 
SW   78 Musik ( konserter o d 792) 

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

SW   795 Sociala miljöer och sociala verksamheter. 
SW   . 7951 Sociologi. Socialvård.. 
SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter. 
SW   . 7957 Undervisning o d. 
SW   . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet. 
SW   . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d. 
SW   796/799 Sport, idrott o d. 
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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 verk-
samheterna 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 åstad- 
kommer. 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 utform-
ningen 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 ingri-
panden 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 bo-
stadsproduktionen 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. Generalpla-  
           nering. Stadsplanering o d. 
7111   Allmänna utgångspunkter och principer.
7112   Regionplanering. Generalplanering. Områdesplanering. 
7113   Landsbygdsplanering. 
7114   Stads- och tätortsplanering. Tätorter. Bostadsområden. 
7115   Zonindelning för bebyggelse inom städer och tätorter. Stads-
           delar. Byggnadskvarter. 
7116   Byggnads- och stadsplanebestämmelser. 
7117   Planering för trafikleder. 
7118   Lednings- och kabelnät för offentligt bruk. Tekniska försörj-
           ningsnät. 
7119   Övrigt.
712     Landskapsplanering. Naturvård. Trädgårdsarkitektur.Parkan-
            läggningar. 
71212 Naturen. Naturstudier. Naturskydd. Miljövård. 
71214 Miljövetenskap. 
7122   Allmänt om landskap. Naturreservat. Fritidsområden. Privata   
           parker och trädgårdar. 
7123 / 7129 Trädgårdsanläggningar.
713     Vägar od i landskapet.
714/716 Vatten, fiskar, vattenvård. Luft, skog, fåglar, luftvård. Mark, 
           örter, markdjur, markvård. 
714     Vatten, fiskar, vattenvård. 
715     Luft, skog, fåglar, luftvård. 
716     Mark, örter, markdjur, markvård.
717     Anläggningar i landskapet. 
718     Kyrkogårdar. Gravplatser. Krematorier. 
719     Kulturvård. Hembygdsvård.

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. Parkbygg- 
         nader. 
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 arkitektar- 
         beten.
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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.
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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
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 * Bostadsproduktion.  
   	
    Politik för en bostadsminister som ser till att det produceras. 

Bostadsministerns verksamheter gäller delar av
SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.

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 rege-
ringen inte haft någon miljöpolitik som klargjort hur det är i kommu-
nerna. Regeringen måste hitta på ett sätt att subventionera hyresrätter-
na så att det som byggs också blir  uthyrt.

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

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	
 	
 	
 	
    ANDRA LÅNGSIDAN  
bostad 2 studenter          Trappuppgång 1    bostad 2 studenter  
+ 1 st 2rok!      ! ! !              + 1 st 2rok
bostad 2 studenter	
       Trappuppgång 2    bostad 2 studenter
+ 1 st 2rok	
 	
 	
 	
                + 1 st 2rok
bostad 2 studenter	
       Trappuppgång 3    bostad 2 studenter
+ 1 st 2rok                                                        + 1 st 2rok                                         
bostad 2 studenter         Trappuppgång 4     bostad 2 studenter  
+ 1 st 2rok                                                        + 1 st 2rok
bostad 2 studenter	
       Trappuppgång 5    bostad 2 studenter  
+ 1 st 2rok                                                        + 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
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 %

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.
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Klicka på http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf   så kommer 
lägenhetstyperna 

Lägenheterna 2rok är gjorda så att de lätt kan användas av två studen-
ter 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  långsida blir 
13 st lägenheter 2rok 	
  	
 81,25 %
2 st 3rok 	
 	
 	
 12,5
1 st 4rok	
 	
 	
  6,25 	
 	
 	

summa 16 lägenheter.          100,0  %  

Det är ungefär de proportionerna man förmodligen bör räkna med.
      

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

Norm År   	
 Målsättning	
 	
 	
 Definition av trångboddhet
Norm 1 1945	
 Ingen ska behöva sova i köket.	
 Mer än 2 boende per rum,
	
 	
 Högst 2 personer i varje rum	
 köket oräknat.

Norm 2 1965	
 Ingen ska behöva sova i kök	
 Fler än 2 boende per rum.
	
 	
 eller vardagsrum (gäller ej 	
 kök och vardagsrum oräknade.
	
 	
 enpersonshushåll). Högst 2	
 Gäller ej enpersonshushåll.
	
 	
 personer i varje sovrum.

Norm 3 1974	
 Ingen ska behöva sova i kök	
 Fler än en boende per rum,
	
 	
 eller vardagsrum.	
	
 	
 kök och ett rum oräknade samt
	
 	
 Eget sovrum till varje	
 	
 enpersonshushåll i ett rum
	
 	
 hushållsmedlem med 	
 	
 och kök eller mindre.
	
 	
 undantag av	
 	
 	
 Finns samboende i hushållet
	
 	
 gifta/samboende par.	
 	
 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 %    	
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 * 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)
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 * 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   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.

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
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 * 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, kol-
kraft, 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. 
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 * 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, universi-
tet, 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   5 Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
SW   50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap. 
SW   51 Matematik. 
SW   52 Astronomi, rymdforskning. 
SW   53 Fysik o d. 
SW   54 Kemi o d. 
SW   55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d. 
SW   56 Paleontologi, arkeologi o d. 
SW   57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet 
SW   58 Botanik. 
SW   59 Zoologi. 
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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, Religionskun-
skap 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 Hemkun-
skap, men om det inte finns plats för det borde Samhällskunska-
pen kunna ökas på med viktiga hemkunskapsproblem. 

Högervridningen, våldet och allt annat elände gör att man måste 
förbättra undervisningen  i skolan. Religionskunskapen bör änd-
ras 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.  
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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 samhällsbeskriv-
ning 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, invand-
rarna, 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 utbildnings- 
       nivåerna. 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   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
SW   . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
SW   . 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
SW   . 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.
SW   . 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
SW   . 105 Övergripande om forskning 
SW   . 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter 
SW   . 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
SW   . 108 Samhällskunskap. 
SW   . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

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

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

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

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

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

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

SW   796/799 Sport, idrott o d.

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

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

http://wimnell.com/omr653.html
http://wimnell.com/omr653.html
http://wimnell.com/omr659.html
http://wimnell.com/omr659.html
http://wimnell.com/omr655.html
http://wimnell.com/omr655.html
http://wimnell.com/omr7958.html
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 * 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 

http://wimnell.com/omr7952-7956.html
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Sid 72-84 i http://wimnell.com/omr36-39zzzk.pdf  (7 sidor tas bort)

Brev om politik.
Svensk politik och i någon mån politik utomlands har behandlats i 
brev sedan 1965 till regeringen, politiska partier och enskilda parti-
medlemmar.

Vad mottagarna gjort med breven finns vanligen inga uppgifter om. De 
kan ha kastats bort, registrerats olästa eller lästs och blivit förstådda 
eller inte förstådda, följts av åtgärder enligt brevens förslag, eller inte 
följs av några åtgärder.

Breven 1965 - 1993 gick som pappersbrev, kopior av breven finns i 
pärmar hos Sven Wimnell.  Fram till  den 20 april 1989 skrevs  4920 
sidor om skatte-och bidragssystem o d. Den 20 april 1989, som var 
SAPs hundraårsdag, börjades med sida nummer 1 i  en ny sidnum-
rering det sista pappersbrevet  är daterat 22 mars 1993

Breven därefter skevs på Sven Wimnells dator och skickades som fax
Det första faxbrevet skickads den 12 maj 1993 och det sista brevet 
med sida 3557 den 8 oktober 2006. Kopia av faxbreven finns i Sven 
Wimnells dator. 

Sven Wimnells hemsida på Internet lades in den 29 april 1998. Delar 
av faxbreven lades in på hemsidan. Från och med 29 april 1998 har 
brev skickats som e-post på Internet. Kopior av breven finns på Sven 
Wimnells dator. Brevens innehåll är huvudsakligen delar av det som 
finns på hemsidan.

Under perioden 1998-2006 finns både faxbrev och e-postbrev. Delar 
av det första faxbrevet den 12 maj 1993 kommer här:

Skatter, bidrag, pensioner, bostadspolitik, 
ekonomisk politik mm. 12 maj  1993
     Jag har sysslat med skatte- och bidragssystem o d sedan 30 år 
tillbaka. Upprinnelsen till mitt intresse var den dåliga bostadspolitiken 
på 1950-talet och det redan då perversa skattesystemet.

     Tage Erlander som var statsminister fram till slutet av 1970 har 
senare sagt att han ångrat sin bostadspolitik. Det sk miljonprogrammet 
för bostadsbyggande, en miljon nya bostäder på 10 år, kom igång i 
mitten på 60-talet. Bostäderna är av central betydelse i det svenska 
samhället, men den nuvarande regeringen håller på och avskaffar 
bostadspolitiken. Får detta fortsätta kommer kriserna i Sverige bara att 
öka än mer.
      När jag studerade skattesystemet i början på 60-talet fann jag, att 
skatterna inte alls fördelades efter bärkraft trots det att politikerna vitt 
och brett talade  om att så borde ske. I början av 60-talet konstruerade 
jag ett skattesystem som verkligen fördelade efter bärkraft, men det 
brydde sig politikerna naturligtvis inte om.

      Den grundläggande tanken i mitt bärkraftssystem är att hushållen  
först måste betala mat och husrum och hygienartiklar o d och litet 
småsaker till livets nödtorft innan de kan betala någon skatt. 
Dessbättre var det, och är det, så att de flesta hushållen har sådana in-
komster att de har skatteförmåga. Men det finns många hushåll där det 
som är disponibelt efter skatt inte räcker till livets nödtorft, samtidigt 
som många betalar så litet skatt i förhållande till sina inkomster att de 
kan leva i lyx och överflöd. Det har alltid förvånat mig att de som har 
det bäst också är de mest egoistiska och motsätter sig system som 
fördelar skatt efter bärkraft. 

http://wimnell.com/omr36-39zzzk.pdf
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       Moderaterna brukar hävda att skatterna ska vara sådana att man 
kan leva på sin lön, men den moderata politiken är inte upplagd efter 
det. Inte heller socialdemokraterna, å andra sidan, har lyckats 
åstadkomma system som fördelar efter bärkraft. Centerpartisterna har 
svårt för att räkna och kds följer i centerpartisterna spår. Folkpar-
tisterna är kluvna, det sa ju redan Gunnar Helén.  

     Jag har inbillat mig, att det skulle vara möjligt att påverka 
politikerna med hjälp av information om verkligheten, men det har 
visat sig att politikerna är föga mottagliga för riktiga verklighets-
beskrivningar. Politikerna tycks vara styrda  av dåliga  fördomar och 
av medvetna eller omedvetna förvrängningar av verkligheten.

       Sverige är ett litet land om man ser till folkmängden, och man kan 
tycka, att det borde vara möjligt för landets drygt åtta miljoner 
personer att komma överens om fördelningen av nyttigheter och 
onyttigheter som förekommer här, men när jag ser tillbaka på 30 års 
dålig fördelningspolitik ser det mörkt ut för framtiden .   
   
     Fram till  den 20 april 1989 skrev jag  4920 sidor om skatte-och 
bidragssystem o d. Den 20 april 1989, som var SAPs hundraårsdag, 
började jag med sida nummer 1 i  den sidnumrering  jag fortsatt med 
sedan dess. Mitt närmast föregående sidnummer är 1636 i ett brev den 
22 mars 1993.

     Mina utredningar har vanligen gått till statsministrar, finans-och 
skatteministrar, socialministrar, bostadsministrar och till ledarna för de 
största partierna inom eller utom regeringen, samt då och då till 
riksdagsutskott.

1-212 20 april 1989	
 	
 213-220	
  april 89
221-250	
 6 juni 89	
 	
 251-265	
 2 okt 89
266-288	
 3 okt 89	
	
 	
 289-312 	
 4 okt 89 
313-350 	
24 okt 89	
 	
 351-360	
28 okt 89
361-366	
31 okt 89	
 	
 369-426	
12 nov 89
427-444   27 nov 89	
 	
 445-488	
  5 dec 89
489-533	
15 jan 1990	
 	
 539-592	
16 feb 90
593-660	
  8 mars 90	
 	
 661-692	
28 mars 90
693-732	
  8 april 90	
 	
 733-752	
16 april 90
753-808	
  1 maj 90	
 	
 809-836	
  7 feb 1991
837-848	
10 feb 91 	
 	
 849-856	
21 feb 91
857-876	
25 mars 91	
 	
 877-884	
31 mars 91
885-908	
  8 april 91	
 	
 909-918	
15 april 91
919-928	
16 april 91	
 	
 929-940	
  7 maj 91
941-948	
19 maj 91	
 	
 949-1024 20 juni 91
1025-1028 20 aug 91	
 	
 1029-1030 23 sept 91
1031-1038 14 nov 91	
 	
 1039-1040 5 dec 91
1041-1072 5 dec 91	
 	
 1073-1074 15 dec 91
1075-1082 9 jan 1992	
 	
 1083-1088 20 jan 92
1089-1112 12 feb 92	
 	
 1113-1124 21 feb 92
1125-1145 21 mars 92	
 	
 1146-1153 31 mars 92
1154-1157 10 april 92	
 	
 1158-1169 10 april 92
1171-1178 30 april 92	
 	
 1179-1218 15 maj 92
1219-1248 15 juni 92	
 	
 1249-1251 23 sept 92
1252-1352 23 okt 92	
 	
 1353-1356  6 nov 92
1357-1390 28 nov 92	
 	
 1391-1398 5 dec 92
1399-1404 8 dec 92	
 	
 1405-1448 15 jan 1993
1449-1564  9 feb 93	
 	
 1565-1584 20 feb 93
1585-1592 2 mars 93	
 	
 1593-1608 11 mars 93
1609-1636 22 mars 93	
 	
 1637-	
      maj 93

(Efter maj 1993 kom sedan sidor till 3557 den 8 oktober 2006) 



I april 1993 har jag skrivit tre brev utan sidnumrering till Bo Lund-
gren den 4 april, till Bengt Westerberg den 14 april och till Ingvar 
Carlsson den 24 april. Början av breven har samma innehåll och 
lydelse om fördelningssystem och kapitalinkomstbeskattning och 
infogas på de närmast följande sidorna.                              

Fördelningssystem = skattesystem + bidragssystem

  Jag har sysslat med skatte-och bidragssystem sedan början av l960-
talet, och sett systemen tillsammans som ett fördelningssystem. Jag 
gjorde utredningar och förslag inför bl a de stora skattereformerna 
l970, l982 och l990. Redan på 60-talet förstod jag, att svenskarna 
skulle komma att utsättas för svår konkurrens från världen utanför och 
att  det skulle behöva innebära en viss komprimering av den svenska 
levnadsstandarden om inte den svenska produktiviteten kunde höjas 
tillräckligt för att undvika standardsänkningen.

  Jag minns att jag i början av 70-talet förhörde mig i några departe-
ment om hur man såg på detta, men möttes av fullständig oförståelse. 
För dem jag fick kontakt med verkade det vara en orimlig fråge-
ställning. Nu vet vi ju, att Sverige i hög grad är beroende av världen 
utanför, och att det försprång vi hade årtiondena närmast efter andra 
världskriget har hämtats in av utlänningarna.

  Jag sade mig på 60-talet, att inför situationen  med en komprimering 
av den svenska standarden borde det finnas ett fördelningssystem med 
vars hjälp man kunde fördela komprimeringen på ett lämpligt sätt. Vi 
är nu i den situation jag förutsåg, men det finns inget lämpligt 
fördelningssystem och det är nu illa ställt i fördelningspolitiken.

  Med fördelning menar jag i första hand fördelning av det man brukar 
kalla välfärd. Välfärden fördelas med hjälp av  gemensamma anord-
ningar som t ex  transportsystem, genom utbildning, sjukvård och 
mycket annat och allt detta med hjälp av rättighetsbestämmelser mm 
och i hög grad med hjälp av pengar. Det fördelningssystem jag sysslat 
med är ett system för fördelning av pengar till hushåll och individer, 
Utgångspunkten  är djungelns lag, dvs konkurrens mellan individerna, 
med en finare term : marknadsmekanismerna.

  Men marknadsmekanismerna har under historiens gång tuktats och 
det finns nu knappast någonstans i världen ett ställe där de får härja 
fritt. Vi har nu tydligt sett, att marknadsmekanismerna inte fungerar 
väl, jag tänker på bl a de stora bankskandalerna. Förlustbankerna , som 
ju borde vara specialister på marknadsmekanismer har inte klarat sina 
uppgifter och när de misslyckats har de gått till staten för att få hjälp. 
Löner sätts på fria marknader, men när det blivit stor arbetslöshet och 
marknaderna inte fungerar väl går de arbetslösa till staten och får 
pengar.

  Jag har beskrivit det så, att svenskarna till ungefär hälften fungerar på 
marknader och till hälften i ett gemensamt system som kanske är det 
man brukar kalla den offentliga sektorn. När marknaderna inte 
fungerar väl träder den offentliga sektorn in. I t ex Ryssland och f d 
Östtyskland har man haft system med litet av marknadsmekanismer, 
nu är man på väg in i mer av det. Marknadsmekanismanhängarna  för-
söker nu dödförklara den solidaritet som den en stor offentlig sektor 
innebär. Men det borde stå klart för alla, att marknadsmekanismerna 
inte helt kan klara de fördelningsproblem som finns.

   I USA har marknadsmekanismerna ett större utrymme än i Sverige 
och förmodligen  också hela Västeuropa. Det finns anledning att 



beundra USA i många avseenden, men det finns där ockå mycket som 
är förskräckande och som följer av det stora utrymme marknads-
mekanismerna där tar och det relativt lilla utrymmet för den offentiga 
sektorn. Den nya regimen i USA tycks vara på väg att förändra 
relationerna mellan marknader och offentlig sektor till förmån för den 
senare, och jag är övertygad om att det är rätt riktning.

  För att nu återgå till Sverige: svenskarna skaffar sig pengar genom att 
arbeta mot lön i de flesta fallen och köper sedan det de anser sig 
behöva. Lönesättningen är som sagt fri utan inblandning från staten 
(utom beträffande statsanställda naturligtvis), men välfärd på arbets-
platserna regleras genom statliga bestämmelser om arbetsmiljö, 
arbetstider mm. När svenskarna  köper för sina pengar på marknader 
är prissättningen i princip fri, men staten reglerar genom bestäm-
melser så att konkurrens inte sätts ur spel  och så att de köpande inte 
blir lurade av vilseförande reklam etc.

  Nu är det så, att lönerna varierar , en del tjänar mycket , andra litet, 
det är en följd av marknadsmekanismerna. Nu tycker svenskarna, att 
inkomststrukturen  är skev  och att det behövs en omfördelning . Och 
det sker genom skatte-och bidragssystemen. Staten behöver pengar för 
sina åtgärder i den offentliga sektorn och tar in skatter, Skatterna är bl 
a s k indirekta skatter, moms och punktskatter av många slag. De 
indirekta skatterna påverkar priserna på marknaderna och ingår i 
priserna. De direkta skatterna är främst inkomstskatterna och för att  
korrigera marknadernas dåliga utfall för lönestrukturen har man 
bestämt att inkomstskatterna ska tas ut efter skatteförmåga. De som 
tjänar mest ska betala högre skatter än de som tjänar litet, det är 
huvudprincipen.

  Kommunalskatterna är en del av de statliga inkomstskatterna, man 
bör se dem som en följd av delegation till kommunerna av en del av 
beskattningsrätten. Den enklaste principen för skattefördelning efter 
skatteförmåga är den proportionella skatten. Förr var skatteuttaget 
totalt sett litet i förhållande till dagens, den offentliga sektorn var  liten 
och det behövdes inte mycket skatter. Inkomstklyftorna var  större än 
idag. Man bättrade på det proportionella uttaget med progressivt uttag. 
Med tiden ökade den offentliga sektorn, mer skatteinkomster 
behövdes.

   Med l990 års skattereform har man infört skatteuttag som i hög grad 
bygger på proportionella uttag. I botten ligger en proportionell kom-
munalskatt och vid höga inkomster ligger en proportionell statlig skatt. 
Tillsammans bildar de en enkel progressiv skala. Det är bra och 
stämmer i viktiga delar med det jag föreslagit i mina förslag sedan 
l960-talet. Jag införde begreppet brytpunkt för de punkter på den 
sammanlagda skalan där raka skalavsnitt bröt upp till en brantare 
vinkel. På 60-talet hade jag i mina förslag två brytpunkter och hade 
dem sedan kvar länge. Den nuvarande skatteskalan har en brytpunkt 
och det är med hänsyn till enkelheten en fördel även om det kan finnas 
fog för ytterligare en brytpunkt någonstans ovanför den nuvarande.

  Jag har under de gångna senaste trettio åren försökt lära riksdags-
männen och statsråden de elementära fördelningsproblemen, dock utan 
framgång. Jag vill nu påpeka vilka de är. Fördelningen har två viktiga 
dimensioner:

*  den vertikala fördelningen som gäller fördelningen med hänsyn 
till inkomster ,



* den horisontella fördelningen med hänsyn till de hushållens 
utgifter för levnadsstandarden man tycker ska påverka fördelningen.

  Inkomstskatteskalan tar bara hänsyn till den vertikala fördelningen. 
Det har varit en uttalad mening från de ansvariga beslutarna, att 
skatteskalan bara ska svara för vertikal fördelning. Det nuvarande 
inkomstskattesystemet är huvudsakligen inriktat på den vertikala 
fördelningen men innehåller moment som inkonsekvent fördelar 
horisontellt (reseavdrag t ex).

  De politiskt ansvariga har menat, att den horisonella fördelningen ska 
skötas med hjälp av bidrag, men har inte fullföljt tankegången och 
infört de bidrag som behövs för den horisontella fördelningen.

  På sid l461 och följande sidor (9 feb 93) har jag litet mer utförligt 
behandlat  de vertikala och horisontella fördelningarnas principiella 
problem och jag hänvisar till de sidorna. Men jag ska antyda något av 
det jag nämner där. 

  Det vanligaste horisontella fördelningsproblemet gäller fördelning 
med hänsyn till extra hushållskostnader som finns i hushåll med barn. 
Långt tillbaka i tiden förekom avdrag i beskattningen för barn. 
Avdragen byttes ut mot barnbidrag lika för alla. Barnbidraget är ett 
tydligt exempel på att bidrag kan vara en del av skattesystemet.

  Företrädare för Ny demokrati har nyligen framfört krav på att 
barnbidragen tas bort för ¨miljonärer  ̈ (man menar personer med 
miljoninkomster). Men barnbidraget fyller uppgiften att fördela bl a i 
gruppen personer med miljoninkomster. I den gruppen finns det såda-
na med och sådana utan barn. Jag tycker det är rimligt, att de i den 
gruppen som har barn får en skatt som anpassas efter de extra kost-

naderna för barnen, dvs anpassas efter den lägre skatteförmågan  som 
barnen medför. Det spelar i sammanhanget ingen roll hur många mi-
ljoner inkomsterna är på. Det är fråga om den horisontella fördel-
ningen, dvs fördelningen inom grupper som har lika stora  inkomster 
men där utgifterna för hushållskostnaderna varierar på grund av barn.

  Ny demokratis invändning att ¨miljonärer¨ inte behöver barnbidrag 
därför att de har så stora inkomster borde ändras till att personer med 
miljoninkomster betalar för låga skatter. En förändring borde innebära 
att skatten höjs för miljoninkomster och inte höjs bara för dem som har 
miljoninkomster och har barn. 

  Vid den horisontella fördelningen bör skattelindringen bli lika stor i 
alla inkomstlägen. Dvs barnbidraget bör vara lika stort i alla inkomst-
lägen. Hur stort  kan diskuteras, men det ger jag mig inte in på nu.

  Det finns också bostadsbidrag för barnfamiljer, de har också en 
horisontell funktion på det sättet, att bostadsbidrag för barnfamiljer 
bara går till barnfamiljer. Dessa bostadsbidrag innehåller två delar, en 
del som är bidrag oberoende av om hushålllet har bostad eller ej, och 
en del som varierar med bostadskostnaderna (hyran eller mot-
svarande). Dessa bostadsbidrag är inkomstberoende, de utgår med 
maximala belopp vid låga inkomster upp till en viss inkomstnivå men 
trappas sedan av med stigande inkomst. Men det är fortfarande fråga 
om horisontell fördelning fastän det finns ett vertikalt inslag p g a 
avtrappningen.

Här tas bort två sidor som rör förhållanden 1993.



Kapitalinkomstbeskattningen

  Kapitalinkomstbeskattningen har jag sysslat med sedan 30 år tillbaka. 
Det har inte blivit någorlunda ordning på den förrän efter l990 års 
skattereform. Den var usel på 60-talet och jag påpekade det och gav
bra förslag om förbättringar,.....

  En viss förbättring skedde genom 1982 års skattereform, men under 
hela 80-talet var det alldeles för förmånligt att låna pengar, skatte-
lättnaderna för låneräntorna var fortfarande för stora, och efter ändra-
de regler för bankernas utlåningar kulminerade den s k låneekonomin, 
bankerna hade inte förstånd nog att sköta sina utlåningar, slarvade med 
säkerheter och det ledde till de många bankkriserna.....

   Det jag nu skrivit är lika med början på breven i april  till Bo 
Lundgren, Bengt Westerberg och Ingvar Carlsson. Ingen av dem har 
svarat och jag förmodar att det beror på att de inte vet hur det är...... 

   Ett bra sätt att stimulera ekonomin är att tillföra pengar till dem som 
lever under eller strax ovanför existensminimum, och jag har angivit i 
mina tidigare utredningar var man finner dem och hur man kan och bör 
tillföra dem pengar: 

*   förbättra bostadsbidragen för barnlösa icke-pensionärer,
*  öka de fasta beloppen i barnfamiljernas bostadsbidrag,
*  förbättra KBT för pensionärer, isynnerhet ensampensionärer som  
     nu är starkt missgynnade, 
*  ta bort de perversa marginaleffekterna på upp till sextusen procent  
   för pensionärernas kapitalinkomster genom att i KBT-systemet slopa  
   all hänsyn till kapital och kapitalinkomster, i kombination med åtgär-
    der jag föreslagit.

*  Ta bort de försämringar  för de sämst ställda pensionärena som 
     gjorts de senaste åren, och gör det så att jämlikhet uppnås mellan 
     ensampensionärer och pensionärsmakar genom lämplig avvägning   
    av KBT-höjningar och höjningar av pensioner och pensions- 
     tillskott......

Här tas bort 5 sidor som rör förhållandena 1993.

Stockholm den 12 maj  1993
Sven Wimnell
Fyrverkarbacken 40 
112 60 Stockholm

Några kommentarer: Situationen 1993 var ungefär samma som 
2017. Mycket har förändrats under de 24 åren men kvar är behovet att 
förbättra välfärdsfördelningen genom att förbättra för de sämst ställda.

Kvar är också den dåliga bostadspolitiken och behovet av att bygga 
bostäder, huvudsakligen hyresätter som är lämpliga för den nedre 
halvan av inkomsttagarna.

Breven 1965-2006 har historiskt intresse, men behöver inte beröras nu.
På hemsidan finns många sorters återblickar och det kan räcka med att 
nu behandla det som finns på hemsidan
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Inkomstskatterna
Sverige var under 1800-talet ett utpräglat klassamhälle. Sverige styr- 
des 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 tvåkammarsy-
stem. 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 ansva-
ret för styrningen av Sverige och inte kungen genomfördes informellt 
på 1910-talet men blev inte lag förrän 1974 då talmannen fick en cen-
tral roll när en ny regering ska bildas.

På 1920-talet hämtades statsministern ibland från de borgerliga par-
tierna, ibland från socialdemokraterna , men 1932 hade socialdemo-
kraterna blivit så starka att de kunde inneha statsministerposten i 44 år 
till 1976.
Före andra värdskriget rådde en tradition att kvinnornas främsta upp-
gift var att bli gifta och försörjda av en man. De blev då “hemma-
fruar” 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. Tid-
ningen 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, hushållsarbe-
te, butiksbiträde, serveringspersonal, enklare kontorsarbtete, skrivma-
skinsarbete o d, hantverk i kvinnovänligt arbete, sömmerska, textilar-
betare, 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 tekni-
kens utveckling miskade behovet av arbetskraft i jordbruket, städerna 
växte. Kvinnorna blev mer och mer självständiga.

Efter kriget beskattades makar gemensamt enligt regler om sambe-
skattning. Det ogillades mer och mer och det kom krav om särbeskatt-
ning. 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 skattere-
form. Förslaget minskade antalet statliga skatteskikt och marginal-
skatterna 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 till-
räckligt för.

Ett annat problem var att kapitalinkomstskatten inte blev väl ordnad.
Kvar blev att skuldräntor fick avdrag med den marginaleffekt som blev 
för arbetsinkomsterna och således större ju större inkomsterna var, vil-
ket 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 inkomst-
skatt. Kapitalinkomstskatten på 30 % är för de flesta ungefär som 
kommunalskatten.

Progessiviteten i inkomstskattesystemet ombesörjs av den staliga in-
komstskatten 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 in-
komst däröver.

Inkomtsskattesystemet består enligt detta av en kommunalskatt som 
med nyss nämnda undantag är lika med den skatt kommunerna be-
stämmer samt en statlig skatt vid inkomst över en viss nivå som 
rksdagen avgör. Till det en kapitalinkomstskatt på 30% oavsett arbets-
inkomstens storlek. Man bör observera, att skuldräntor (negativ kapi-
talinkomst) 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 ut-
gångspunkt 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 Konsumentver-
kets 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 Konsumentver-
kets 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 olycksfallsför-
säkring för barn och ungdomar, som även omfattas under fritid.

http://www.konsumentverket.se
http://www.konsumentverket.se


Förbrukningsvaror: Dagligvaror som främst används för vård och 
skötsel av hemmet som tvätt-och rengöringsmedel, toalett-och hus-
hållspapper 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 försäkringsbe-
lopp och bostadsort. 
Storstad: över 200 000 invånare. 
Mellanstor stad: 50 000–200 000 invånare. 
Mindre tätort: under 50 000 invånare. 

	
 	
 	
 	
 1 person  2 personer
Förbrukningsvaror! !   130!!   160!! !    
Hemutrustning! ! !   500!!   610!
Medier! ! ! ! 1040!! 1090
Hemförsäkring
storstad! ! ! !   150!!   170
mellanstor stad!! !     90!!   100!!
mindre tätort! ! !     90!!     90

Summa gemensamma 
kostnader
storstad! ! ! ! 1820!! 2030!!
mellanstor stad!! ! 1760!! 1960
mindre tätort! ! ! 1760!! 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
	
  	
 	
 	
 18-30år	
 31-60år	
 61-74år	
 75-år	
 	

Alla måltider i hemmet! 2240! ! 2110! ! 1890! ! 1780 
Alla måltider i hemmet 
utom lunch ! ! ! 1730! ! 16300!! 1460! ! 13600

! ! ! ! 18-25år! 26-49år! 50-64år! 65-år!
Personlig hygien! !  480*! ! 490! !  480! !  480 
inkl. tandvård 
Kläder och skor ! !  710!   !  690! !  680! !  680
Fritid och lek! !  690! !  670! !  660! !  560 
Mobiltelefon ! !  400! !  300! !  280! !  180

Summa kostnader, 
exklusive livsmedel! 2290! ! 2150! ! 2100! ! 1900

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

Förvärvsarbetande i åldrar 18-65 år. 2017
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 Konsumentver-
kets 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.
	
  	
 	
 	
 18-30år	
 31-60år	
 61-74år	
 75-år	
 	

Alla måltider i hemmet! 2240! ! 2110! ! 1890! ! 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 disk- 
och 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 försäkringsbe-
lopp 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) månad-
shyra för en trerumslägenhet i landet är 6 324 kronor. En två-
rumslägenhet 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 kom-
mun 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.

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.

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

Utrymmesstandard :

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

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, förvärvs-
arbetande icke-pensionärer.
Individuella respektive
gemensamma kostnader:       Ensam  	
   2 personer

Livsmedel. Alla mål äts	
  
hemma eller matlåda               2090                     4180

Hygien (personlig)	
 	
    490	
                     980

Kläder och skor	
                690	
                   1380

Lek och fritid 	
	
 	
    670                     1340

Mobiltelefon	
 	
 	
    290                       580

Förbrukningsvaror	
 	
    130	
         	
          160

Hemutrustning 
(inklusive dator)	
 	
    500	
                      610

Media (Fast telefon, 
Internet mm)	
 	
 	
   1040 	
         	
         1090

Hemförsäkring	
 	
     150	
          	
           170

Hushålls-el	
 	
 	
     340	
          	
           420

Summa per månad 2017	
    6390        	
       10910

Årskostnader år 2017, förvärvs-
arbetande icke-pensionärer.
Individuella respektive
gemensamma kostnader:              Ensam	
      2 personer
Summa per månad 2017	
         6390	
           10910
enligt månadsedovisningen.
2017 per år:	
 	
 	
        76680	
         130920

Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 5200 	
        62400
2 personer  3rok, 12x 6400                                      76800

Summa per år 2017,
bostad + övrigt	
 	
      139080	
          207720

Förvärvsarbetande:arbets-
resor+ fackavgifter säg	
        15480	
            30960

Summa per år 2017:
bostad + övrigt	
 	
      154560	
          238680
Här är inget räknat för 
höga semesterkostnader eller 
andra resor än lokalresor.

Säg för enkelhets skull,
avrundat	
 	
 	
      155000	
          239000     

2 personer  154 % av ensam.



Pensionärer 2017
Individuella respektive
gemensamma kostnader:    Ensam 	
            2 personer

Livsmedel. Alla mål äts	

hemma                                     1850           	
      3700
Hygien (personlig)	
 	
    480	
                   960
Kläder och skor	
                680	
                 1360
Lek och fritid 	
	
 	
    560                   1120
Mobiltelefon	
 	
 	
    180                     360
Förbrukningsvaror	
 	
    130	
         	
       160
Hemutrustning 
(inklusive dator)	
 	
    500	
                   610
Media (Fast telefon, 
Internet mm)	
 	
 	
   1040 	
         	
     1090
Hemförsäkring	
 	
     150	
          	
       170
Hushålls-el	
 	
 	
     340	
          	
       420

Summa per månad 2017	
   5910       	
     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   

Årskostnader år 2017, pensionärer.
Individuella respektive
gemensamma kostnader:            Ensam.	
      2 personer
Summa per månad 2017	
        5910	
           99500
enligt månadsedovisningen.
2017 per år:	
 	
 	
        67440	
          115320

Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 5200 	
        62400
2 personer 3rok, 12x 6400                                       76800

Summa per år 2017,
bostad + övrigt	
 	
      129840	
          192120

Lokalresor m m säg	
                      7380	
           14160
Vård, läkemedel
Hemtjänst.

Summa per år 2017:
bostad + övrigt	
 	
      137220	
          206280

Säg för enkelhets skull,
avrundat	
 	
 	
      137000	
          206000     

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 in-
går 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 god-
känna 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 för-
äldrar 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 räk-
ning. 

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 	
 	
 	
 	
 	
  Inkomstskatt
Mån. Prelskatt      Efter skatt    Över- 	
    i % av inkomst
lön     /mån   /år     /mån /år       skott/år 	
                     
  6001    622     7464     5379   64548   -90452                 10,4                   
  7001    844   10128     6157   73884   -81116                 12,1
  8001  1066   12792     6435   83220   -71780                 13,3                     
  9001  1288   15456     7713   92556   -62444                 14,3 
10001  1510   18120     8491 101892   -53108                 15,1  
11001  1743   20916     9258  111096   -43904                 15,8
12001  2038   24456    9963   119556   -35444                 17,0
13001  2334   27888   10667  128004   -26996	
       18,0
14001  2630   31560   11371  136452   -18548                 18,8                   
15001  2926   35112   12075  144900  -10100  kris-        19.5
16001  3222   38664   12779  153348    -1652  gräns      20,1
17001  3518   42216   13483  161796     6796                  20.7
18001  3814   45768   14187  170244    15244	
       21,2                 
19001  4110   49320   14891  178692    23692	
       21,6
20001  4435   53220   15566  186792    31792                 22,2
21001  4731   56772   16270  195240    40240	
       22.5
22001  5027   60324   16974  203688    48688	
       22,8                 
23001  5323   63876   17678  213136    57136	
       23,1        
24001  5619   67428   18382  220584    65584	
       23,4
25001  5915   70980   19086  229032    74032	
       23,7                  
26001  6211   74532   19790  237480    82480	
       23,9
27001  6507   78084   20477  245928    90928	
       24,1
29001  7096   85152   21905  262860  107860	
       24,5                 
30001  7394   88728   22607  271284  116284	
       24.6                 
35001  9044  108528  25957  311484  156484	
       25,8                                    
40001 11199 134388  28802  345624  190624	
       28,0
45001 13849 166188  31152  373824  218824	
       30.8
50001 16499 197988  33502  402024  247024                 33,0
55001 19333 231996  35668  428016  273016	
       35,2
60001 22383 268596  37618  451416  296416                 37,3   



2006. 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 
 6001    1364   16368   4637  55644  -64356 	
 -68712 (55644x 2-180000)    
 7001    1628   19536   5373  64476  -55524 	
 -51048	
 	
   84 000 	

 8001    1892   22704   6109  73308  -46692 	
 -33384 	
 	
   96 000
 9001    2161   25932   6840  82080  -37920 	
 -15840 	
 	
 108 000
10001   2491   29892   7510  90120  -29880 	
      240  kris-	
 120 000
11001   2849   34188   8152  97824   -22176 	
  15648  gräns 	
 132 000	

12001   3212   38544  8789  104468  -14532 	
  20936 	
 	
 144 000
13001   3575   42900  9426  113112   - 6888 	
  46224 	
  	
 156 000
14001   3938   47256 10063 120756       756  kris-	
  61512 	
 	
 168 000
15001   4301   51612 10700 128400     8400 gräns 	
   76800 	
 	
 180 000  
16001   4664   55968 11337 136044   16044 	
   92088 	
	
 192 000
17001   5027   60324 11974 143688   23688 	
 107376 	
	
 204 000
18001   5390   64680 12611 151332   31332 	
 122554 	
	
 216 000
19001   5753   69036 13248 158976   38976 	
 137952 	
	
 228 000
20001   6151   73812 13850 166200   46200 	
 152400 	
	
 240 000
21001   6514   78168 14487 173844   53844 	
 167688 	
 	
 252 000
22001   6877   82524 15124 181488   61488 	
 182976 	
	
 264 000
23001   7240   86880 15761 189132   69132 	
 198264 	
	
 276 000
24001   7603   91236 16398 196776   76776 	
 213552  	
	
 288 000
25001   7966   95592 17035 204420   84420 	
 228840 	
	
 300 000
26001   8324   99888 17677 212124   92124 	
 244248  	
	
 312 000
27001   8799 105588 18202 218424   98424 	
 256848 	
	
 324 000
29001   9859 118308 19142 229704 109704 	
 279408 	
	
 348 000
30001 10389 124668 19612 253344 115344 	
 290688 	
	
 360 000
35001 13039 156468 21962 263544 143544 	
 347088 	
	
 420 000
40001 15731 188772 24270 291240 171240 	
 402480 	
	
 480 000
45001 18631 223572 26370 316440 196440 	
 452880 	
	
 540 000	

50001 21531 258372 28470 341640 221640 	
 503280 	
 	
 600 000
55001 24431 293172 30570 366840 246840 	
 553680 	
	
 660 000	

60001 27331 327972 32670 392040 272040 	
 604080 	
	
 720 000

2008. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   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      836   10032   5165   61980  -62020 	
   -62040 (61980x2-186000)    
 7001    1074   12888   5927   71124  -52876 	
  - 43752	
             Ensams 
 8001    1338   16056   6663   79956  -44044 	
   -26088           förbättring
 9001    1602   19224   7399   88788  -35212 	
     -8424           på skatten	

10001   1910   22920   8091   97092  -26908 	
      8184 kris-   2006 - 2008
11001   2230   26760   8771 105252  -18748 	
    24504 gräns 	
   3428	

12001   2551   30612   9450 113400  -10600 	
    40800 	
	
   3932
13001   2872   34464 10129 121548   - 2452 	
    57096 	
 	
   4436
14001   3193   38316 10808 129696     5696  kris-	
    73392 	
	
   4940
15001   3513   42156 11488 137836   13856 gräns 	
    83672 	
 	
   5456
16001   3834   46008 12167 146004   22004 	
  106008	
 	
   5960
17001   4155   49860 12846 154152   30152 	
  122304 	
	
   6464
18001   4475   53700 13526 162312   38312 	
  138624 	
	
   6980
19001   4796   57552 14205 170460   46460 	
  154920                 7484 
20001   5149   61788 14852 178224   54224 	
  170448 	
	
   8024
21001   5470   65640 15531 186372   62372 	
  186744 	
 	
   8528
22001   5790   69480 16211 194532   70532 	
  203064 	
	
   9044
23001   6111   73332 16890 202680   78680 	
  219360 	
	
   9548
24001   6435   77220 17569 210892   86828 	
  235784 	
	
 10052
25001   6766   81192 18235 218882   94820 	
  251764 	
	
 10400
26001   7097   85164 18904 226848 102848 	
  267696  	
 10724
27001   7428   89136 19573 234876 110876 	
  283752 	
	
 12452
29001   8247   98964 20754 249048 125048 	
  312096 	
	
 15344
30001   8777 105324 21224 254688 130688 	
  323376 	
	
 15344
35001 11427 156468 23574 282888 158888 	
  379776 	
	
 15344
40001 14077 168924 25924 311088 187088 	
  436176 	
	
 15848
45001 16874 202488 28127 337524 213524 	
  489048 	
	
 17084	

50001 19774 237288 30227 362724 238724 	
  539448 	
 	
 17084
55001 22674 272088 32327 387924 263924 	
  589848 	
	
 17084	

60001 25574 306888 34427 413124 289124 	
  640248 	
	
 17084



2009. 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 	
 	
 	
         
 6001      729     8748   5272   63264  -66736 	
   -68472 (63264x2-195000)    
 7001      977   11724   6024   72288  -57712 	
  - 50424	
             Ensams 
 8001    1225   14700   6776   81312  -48688 	
   -32376           förbättring
 9001    1474   17688   7527   90324  -39676 	
   -14352           på översk.	

10001   1745   20940   8256   99072  -30928 	
      3144 kris-   2006 - 2009
11001   2055   24660   8946 107352  -22648 	
    19704 gräns 	
   - 472	

12001   2365   28380   9636 115632  -14368 	
    36264	
 	
   +164
13001   2676   32112 10325 123900   - 6100 	
    52800 	
 	
     788
14001   2986   35832 11015 132180     2180 kris-	
    69360 	
	
   1424
15001   3297   39564 11704 140448   10448 gräns 	
    85896 	
 	
   2048
16001   3607   43284 12394 148728   18728 	
  102456	
 	
   2684
17001   3918   47016 13083 156996   26996 	
  118992 	
	
   3308
18001   4228   50736 13773 165276   35276 	
  135552 	
	
   3944
19001   4539   54468 14462 173544   43544 	
  152088                 4568 
20001   4881   58572 15120 181440   51440 	
  167880 	
	
   5240
21001   5191   62292 15810 189720   59720 	
  184440 	
 	
   5876
22001   5502   66024 16499 197988   67988 	
  200976 	
	
   6500
23001   5812   69744 17189 206268   76268 	
  217536 	
	
   7136
24001   6123   73476 17878 214536   84536 	
  234072 	
	
   7760
25001   6437   77244 18564 222768   92768 	
  250536 	
	
   8348
26001   6768   81216 19233 230796 100796 	
  266592  	
   8672
27001   7100   85200 19901 238812 108812 	
  282624 	
	
 10388
29001   7761   93132 21240 254880 124880 	
  314760 	
	
 15176
30001   8091   97092 21910 262920 132920 	
  330840 	
	
 17576
35001 10444 125328 24557 294684 164684 	
  394368 	
	
 21140
40001 13094 157128 26907 322884 192884 	
  450768 	
	
 21644
45001 15759 189108 29242 350904 220904 	
  586808 	
	
 24464	

50001 18659 223908 31342 376104 246104 	
  557208 	
 	
 24464
55001 21559 258708 33442 401304 271304 	
  557208 	
	
 24464	

60001 24459 293508 35542 426504 296504 	
  658008 	
	
 24464

2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   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      687     8244   5314   63768  -70232 	
   -73464 (63768x2-201000)    
 7001      918   11016   6083   72996  -61004 	
  - 55008	
             Ensams 
 8001    1149   13788   6852   82224  -51776 	
   -36552           förbättring
 9001    1380   16560   7621   91452  -42548 	
   -18096           på översk.	

10001   1644   19728   8357 100284  -33716 	
       -432 kris-   2006 - 2010
11001   1943   23316   9058 108696  -25304 	
    16392 gräns 	
  -3128	

12001   2244   26928   9757 117084  -16916 	
    33168	
 	
  -2384
13001   2545   30540 10456 125472   - 8528 	
    49944 	
 	
  -1640
14001   2846   34152 11155 133860    - 140 kris-	
    66720 	
	
    -896
15001   3147   37764 11854 142248    8248 gräns 	
    83496 	
 	
    -152
16001   3448   41376 12553 150636   16636 	
  100272	
 	
     592
17001   3749   44988 13252 159024   25024 	
  117048 	
	
   1336
18001   4050   48600 13951 167412   33412 	
  133824 	
	
   2080
19001   4351   52212 14650 175800   41800 	
  150600                 2824 
20001   4682   56184 15319 183828   49828 	
  166656 	
	
   3628
21001   4983   59796 16018 192216   58216 	
  183434 	
 	
   4372
22001   5284   63408 16717 200604   66604 	
  200208 	
	
   5116
23001   5585   67020 17416 208992   74992 	
  216984 	
	
   5860
24001   5886   70732 18115 217380   83380 	
  233760 	
	
   6604
25001   6201   74412 18800 225600   91600 	
  250200 	
	
   7180
26001   6532   78384 19469 233628   99628 	
  266256  	
   7504
27001   6863   82356 20138 241656 107656 	
  282312                 9232
29001   7524   90288 21477 257724 123724 	
  314448 	
	
 14020
30001   7854   94248 22147 265764 131764 	
  330528 	
	
 16424
35001 10134 121608 24867 298404 164404 	
  395808 	
	
 20860
40001 12784 153408 27217 326604 192604 	
  452208 	
	
 21364
45001 15434 185208 29567 354804 220804 	
  508608 	
	
 24364	

50001 18323 219876 31678 380136 246136 	
  559272 	
 	
 24496
55001 21223 254676 33778 405336 271336 	
  609672 	
	
 24496	

60001 24123 289476 35878 430536 296536 	
  660072 	
              24496



2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   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     680   8160      5321   63852    -70148                  - 73296
  7001     911  10932     6090    73080   -60920                  - 54840
  8001   1142  13704     6859    82308   -51692                  - 36384
  9001  1373   16476     7628    91536   -42464                  - 17928 
10001  1630   19560     8371  100452   -33548                  -       96 kris-
11001  1930   23160     9071  108852   -25148                     16704 gräns
12001  2231   26772     9770  117240   -16760                     33480
13001  2532   30384   10469  125628   -  8372	
           50256
14001  2833   33996   11168  134016           16 kris-            67032
15001  3134   37608   11867  142404      8404  gräns           83808
16001  3435   41220   12566  150792    16792                    100584
17001  3736   44832   13265  159180    25180                    117360
18001  4037   48444   13964  167568    33568	
          134136
19001  4338   52056   14663  175956    41956	
          150912
20001  4669   56028   15332  183984    49984                    166968
21001  4970   59640   16031  192372    58372	
          183794
22001  5271   63252   16730  200760    66760	
          200520
23001  5572   66864   17429  209148    75148	
          217296
24001  5873   70476   18128  217536    83536	
          234072
25001  6181   74172   18820  225840    91840	
          250680
26001  6510   78120   19491  233892    99892	
          266784
27001  6843   82116   20167  242004  108004	
          283008
29001  7504   90048   21497  257964  123964	
          314928
30001  7834   94008   22167  266004  132004	
          331008
35001  9931  119172  25070  300840  166840	
          400680
40001 12581 150972  27420  329040  195040	
          457080
45001 15231 182772  29770  357240  223240	
          513480
50001 18054 216648  31947  383364  249364	
          565728
55001 20954 251448  34047  408564  274564	
          616128
60001 23854 286248  36147  433764  299764                    666528

2012. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   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.)
                            Ensam 	
 	
 	
 	
 	
  Makar lika inkomst 
Mån. Prelskatt      Efter skatt    Över- 	
    Överskott 	

lön     /mån   /år     /mån /år       skott/år 	
          /år 	

  6001     660   7920      5341   64092    -77908                  - 87816
  7001     891  10692     6110    73320   -73178                  - 69360
  8001   1122  13464     6879    82548   -59452                  - 50904
  9001  1353   16236     7648    91776   -50224                  - 32448 
10001  1591   19092     8410  100920   -41080                  - 14160 kris-
11001  1891   22692     9110  109320   -32680                       2640 gräns
12001  2192   26304     9809  117708   -24492                     19416
13001  2493   29916   10508  126096   -15904	
           36192
14001  2794   33528   11207  134484     -7516 kris-            52968
15001  3095   37140   11906  142872        872  gräns          69744
16001  3396   40752   12605  151260     9260                      86520
17001  3697   44364   13304  159648    17648                    113296
18001  3998   47976   14003  168036    26036	
          120072
19001  4299   51588   14702  176424    34424	
          136848
20001  4630   55560   15371  184452    42452                    152904
21001  4931   59172   16070  192840    50840	
          169680
22001  5232   62784   16769  201228    59228	
          186456
23001  5533   66396   17468  209616    67616	
          217296
24001  5834   70008   18167  218004    76004	
          203232
25001  6135   73620   18866  226392    84392	
          236784
26001  6451   77412   19550  234600    92600	
          253200
27001  6782   81384   20219  242628  100628	
          269256
29001  7445   89340   21556  258672  116672	
          301344
30001  7775   93300   22226  266712  124712	
          317424
35001  9565  114780  25436  305232  163232	
          394464
40001 12215 146580  27786  333432  191432	
          45o864
45001 14865 178380  30136  361632  219632	
          507264
50001 17578 210396  32423  389076  247076	
          562152
55001 20478 245736  34523  414276  272276	
          612552
60001 23378 280536  36623  439476  297476                    662952



2013 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   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.)
                            Ensam 	
 	
 	
 	
 	
  Makar lika inkomst 
Mån. Prelskatt      Efter skatt    Över- 	
    Överskott 
lön     /mån   /år     /mån /år       skott/år 	
          /år            
  6001    575     6900     5426   65112   -79888                  - 89776                   
  7001    779     9348     6222   74664   -70336                  - 70672
  8001    982   11784     7019   84228   -60772                  - 51544                     
  9001  1185   14220     7816   93792   -51208                  - 32416 
10001  1388   16656     8613 103356   -41080                  - 13288  kris-
11001  1651   19812     9350  112200   -32800                       4400 gräns
12001  1916   22992   10085  121020   -23980                     22040
13001  2180   26160   10821  129852   -15148	
           39704
14001  2445   29340   11556  138672     -6328 kris-            57344                   
15001  2683   32196   12318  147816     2816  gräns           75632
16001  2948   35376   13053  156636    11636                      93272
17001  3240   38880   13761  165132    20132                    110264
18001  3504   42048   14497  173964    28964	
          127928                  
19001  3769   45228   15232  182784    37784	
          145568
20001  4060   48720   15941  191292    46292                    162584
21001  4325   51900   16676  200112    55112	
          180224
22001  4590   55080   17411  208932    63932	
          197864                  
23001  4855   58260   18146  217752    72752	
          215504        
24001  5120   61440   18881  226572    81572	
          233144
25001  5384   64608   19617  235404    90404	
          250808                  
26001  5655   67860   20346  244152    99152	
          268304
27001  5946   71352   21055  252660  107660	
          285320
29001  6529   78348   22472  269664  124664	
          319328                  
30001  6819   81828   23182  278184  133184	
          336368                  
35001  8269   99228   26732  320784  175784	
          421568                                    
40001 10654 127848  29347  352164  207164	
          484328        
45001 13104 157248  31897  382764  237764	
          545528
50001 15554 186648  34447  413364  268364	
          606728
55001 18244 218928  36754  441084  296084	
          662168
60001 20944 251328  39057  468684  323684                    717368                 

2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   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.)
                            Ensam 	
 	
 	
 	
 	
  Makar lika inkomst 
Mån. Prelskatt      Efter skatt    Över- 	
    Överskott 
lön     /mån   /år     /mån /år       skott/år 	
          /år            
  6001    629     7548     5372   64464   -80536                  - 93072                   
  7001    851   10212     6150   73800   -71200                  - 70672
  8001  1073   12876     6928   83136   -61864                  - 55728                     
  9001  1295   15540     7706   92472   -52528                  - 37056 
10001  1517   18204     8484 101808   -43192                  - 18384  kris-
11001  1757   21084     9244  110928   -34072                       -144  gräns
12001  2052   24624    9949   119388   -25612                     16776
13001  2378   28536   10623  127476   -17524	
           32952
14001  2644   31728   11357  136284     -8716  kris-            50568                   
15001  2940   35280   12061  144732       -268  gräns         67464
16001  3236   38832   12765  153180      8180                      84360
17001  3561   42732   13440  161280    16280                    100560
18001  3828   45936   14173  170076    25076	
          118152                  
19001  4124   49488   14877  178524    33524	
          135048
20001  4449   53388   15552  186624    41624                    151248
21001  4745   56940   16256  195072    50072	
          168144
22001  5041   60492   16960  203520    58520	
          185040                 
23001  5337   64044   17664  211968    66968	
          201936        
24001  5633   67596   18368  220416    75416	
          218832
25001  5929   71148   19072  228864    83864	
          222000                  
26001  6224   74688   19777  237324    92324	
          218808
27001  6520   78240   20481  245772  100772	
          269544
29001  7112   85344   21889  262668  117668	
          303336                  
30001  7417   89004   22584  271008  126008	
          320016                  
35001  9067  108804  25934  311208  166208	
          400416                                    
40001 11525 138300  28476  341712  196712	
          461424        
45001 14175 171700  30826  369912  224912	
          517824
50001 16825 201900  33176  398112  253112                     574224
55001 19670 236040  35331  423972  278972	
          625944
60001 22570 270840  37431  449172  304172                    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 in-
komst 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 pen-
sionsavgift ska betalas på inkomsten. Denna avgift betalas av personer 
som är födda 1938 eller senare. Skattereduktionen för arbetsinkomster 
(jobbskatteavdrag) påverkar också kolumnindelningen eftersom stor-
leken på reduktionen är beroende av om den skattskyldige är över eller 
under 65 år vid inkomstårets ingång och också av hur stora inkomster-
na 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 	
 	
 	
 	
 	
  Makar lika inkomst 
Mån. Prelskatt      Efter skatt    Över- 	
    Överskott 
lön     /mån   /år     /mån /år       skott/år 	
          /år            
  6001    630     7560     5371   64452   -84548                - 103096                   
  7001    852   10224     6148   73788   -75212                  - 84424
  8001  1074   12888     6927   83124   -65876                  - 65752                     
  9001  1296   15552     7705   92460   -56540                  - 47080 
10001  1518   18216     8483 101796   -47204                  - 28408  kris-
11001  1760   21120     9241  110892   -38108                   -10216  gräns
12001  2056   24672    9945   119340   -29660                      6680
13001  2352   28224   10649  127788   -21212	
           23576
14001  2647   31764   11354  136248   -12752  kris-           40496                   
15001  2943   35316   12058  144696     -4304  gräns         57392
16001  3239   38868   12762  153144      4144                     74288
17001  3535   42420   13466  161592    12592                      91184
18001  3831   45972   14170  170040    21040	
          108080                  
19001  4127   49524   14874  178488    29488	
          124976
20001  4452   53424   15549  186588    47588                    141176
21001  4748   56976   16253  195036    46036	
          158072
22001  5044   60528   16957  203484    54484	
          174968                 
23001  5340   64080   17661  211932    62932	
          191864        
24001  5636   67632   18365  220380    71380	
          208760
25001  5932   71184   19069  228828    79828	
          225656                  
26001  6228   74736   19773  237276    88276	
          242552
27001  6524   78288   20477  245724    96724	
          259448
29001  7115   85380   21886  262632  113632	
          293264                  
30001  7423   89076   22578  270936  121936	
          309872                  
35001  9073  108876  25928  311136  166208	
          390272                                    
40001 11376 136512  28825  343500  194500	
          455000
45001 14026 168312  30975  371700  222700	
          511400
50001 16682 200184  33319  399828  250828                    567656
55001 19581 234972  35420  425040  276040	
          618080
60001 22631 271572  37370  448440  299440                    664880     
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Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

För inkomståren 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014
har undersökts hur stora underskotten och överskotten blir i hushålls-
butdgetarna 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 levnads-
kostnaderna enligt konsumentverkets belopp. I de angivna lägsta kost-
naderna 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.

2006-2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
      Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan inkomstskatt 
betalats och det betalats för de minsta rimliga levnadskostnaderna 
enligt konsumentverkets belopp.  I de angivna lägsta kostnaderna ingår 
ej semesterkostnader och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, 
kolumn1.)

Ensam 2006	
 2014	
 Skillnad	
 	
 	
 	
 	
  
Mån.  Över- 	
 	

lön     skott/år 	
	
 	
  
 6001    -64356	
 -80536 	
 -16180	
 Underskottet har ökat	
    
 7001    -55524	
 -71200	
 -15676	
 Underskottet har ökat 	
  	

 8001   -46692	
 -61864	
 -15172	
 Underskottet har ökat 	

 9001   -37920	
 -52528	
 -14608	
 Underskottet har ökat 	

10001  -29880	
 -43192	
 -13312	
 Underskottet har ökat 	
     
11001  -22176	
 -34072	
 -11896	
 Underskottet har ökat 	
 	

12001  -14532	
 -25612	
 -11080	
 Underskottet har ökat	
 	
  	

13001   -6888	
 -17524	
 -10636	
 Underskottet har ökat 
14001      756        -8716     -9472	
 Överskottet har minskat
15001     8400	
     -268     -8668 	
Överskottet har minskat 
16001   16044 	
    8180	
   -7864	
 Överskottet har minskat	
	
   
17001   23688	
  16280	
   -7408	
 Överskottet har minskat 	
 	

18001   31332	
  25076     -6256	
 Överskottet har minskat	

19001   38976	
  33524     -5452	
 Överskottet har minskat 	

20001   46200	
  41624     -4576	
 Överskottet har minskat 	

21001    53844	
  50072     -3772	
 Överskottet har minskat 	

22001   61488	
  58520     -2968	
 Överskottet har minskat 	

23001   69132	
  66968     -2164	
 Överskottet har minskat     	

24001   76776	
  75416     -1360	
 Överskottet har minskat 	

25001   84420	
  83864       -556 	
Överskottet har minskat 	
 	

26001   92124	
  92324        200	
 Överskottet har ökat	

27001   98424    100772      2348	
 Överskottet har ökat 	

29001  109704   117668 	
    7964	
 Överskottet har ökat
30001  115344   126008     10664	
 Överskottet har ökat 	

35001  143544   166208	
  22664	
 Överskottet har ökat 	

40001  171240   196712    25472 	
 Överskottet har ökat	

45001  196440   224912    28472	
 Överskottet har ökat 	
 	

50001  221640   253112    31472	
 Överskottet har ökat 	

55001  246840   278972    32132	
 Överskottet har ökat 	
 	

60001  272040   304172    32132  	
Överskottet har ökat 
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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 	
 	
 	
 	
 	
  Makar lika inkomst 
Mån. Prelskatt      Efter skatt    Över- 	
    Överskott 
lön     /mån   /år     /mån /år       skott/år 	
          /år            
  6001    622     7464     5379   64548   -90452                 - 109904                   
  7001    844   10128     6157   73884   -81116                   - 91232
  8001  1066   12792     6435   83220   -71780                   - 72560                     
  9001  1288   15456     7713   92556   -62444                   - 53888 
10001  1510   18120     8491 101892   -53108                   - 35216  
11001  1743   20916     9258  111096   -43904                    -16808 kris-
12001  2038   24456    9963   119556   -35444                         112 gräns
13001  2334   27888   10667  128004   -26996	
           17008
14001  2630   31560   11371  136452   -18548                     33904                   
15001  2926   35112   12075  144900  -10100  kris-            50800
16001  3222   38664   12779  153348    -1652  gräns          67696
17001  3518   42216   13483  161796     6796                      84592
18001  3814   45768   14187  170244    15244	
          101488                  
19001  4110   49320   14891  178692    23692	
          118384
20001  4435   53220   15566  186792    31792                    134584
21001  4731   56772   16270  195240    40240	
          151480
22001  5027   60324   16974  203688    48688	
          168376                 
23001  5323   63876   17678  213136    57136	
          187272        
24001  5619   67428   18382  220584    65584	
          202168
25001  5915   70980   19086  229032    74032	
          219064                  
26001  6211   74532   19790  237480    82480	
          235960
27001  6507   78084   20477  245928    90928	
          252856
29001  7096   85152   21905  262860  107860	
          286720                  
30001  7394   88728   22607  271284  116284	
          303568                  
35001  9044  108528  25957  311484  156484	
          383968                                    
40001 11199 134388  28802  345624  190624	
          452248
45001 13849 166188  31152  373824  218824	
          518648
50001 16499 197988  33502  402024  247024                    565048
55001 19333 231996  35668  428016  273016	
          617032
60001 22383 268596  37618  451416  296416                    663832    

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                          Makar lika inkomst  	

Mån.    Över-        Överskott 	
 	
 	
 skillnad
lön     skott/år       /år                       per person ensam- en make           
  6001    -90452                 - 109904 	
 -54952	
 	
 35500	
 	
                   
  7001     -81116                   - 91232	
 -45616	
 	
 35500
  8001    -71780                   - 72560	
	
 -36280	
 	
 35500                     
  9001    -62444                   - 53888	
	
 -26944	
 	
 35500 
10001    -53108                   - 35216 	
 -17608	
 	
 35500 
11001    -43904                    -16808  kris-      -8404	
 	
 35500
12001    -35444                         112  gräns          56	
 	
 35500
13001    -26996	
                   17008	
	
    8504	
 	
 35500
14001    -18548                     33904 	
  16952	
 	
 35500                  
15001    -10100  kris-            50800	
  25400	
 	
 35500
16001      -1652  gräns          67696	
  33848	
 	
 35500
17001       6796                      84592	
  42296	
 	
 35500	

18001     15244	
                  101488	
  50744  	
	
 35500                
19001     23692	
                  118384	
  59192	
 	
 35500
20001     31792                    134584	
  67292	
 	
 35500
21001     40240	
                  151480	
  78740	
 	
 35500
22001     48688	
                  168376	
  84188	
 	
 35500                 
23001     58136	
                  187272 	
  93636	
 	
 35500       
24001     65584	
                  202168 	
 101084	
 	
 35500
25001     74032	
                  219064	
 109532	
 	
 35500                  
26001     82480	
                  235960	
 117980	
 	
 35500
27001     90928	
                  252856	
 126428	
 	
 35500
29001   107860	
                  286720	
 143360	
 	
 35500                  
30001   116284	
                  303568	
 151784	
 	
 35500                  
35001   156484	
                  383968 	
 191984	
 	
 35500                                   
40001   190624	
                  452248	
 226124	
 	
 35500
45001   218824	
                  508648	
 254324  	
	
 35500
50001   247024                     565048	
 282524	
 	
 35500	

55001   273016	
                   617032	
 308516	
 	
 35500
60001   296416                     663832	
 331916	
 	
 35500     



Ensamstående missgynnas och makar/sam-
bor gynnas i inkomstskattesystemet.

För förvärvsarbetande icke-pensionärer 2017 gäller att  makar/
sambor  med lika höga inkomster tillsammans per år får 71 000 
kr större överskott sedan inkomstskatt och lägsta rimliga levnads-
kostnader 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 kom-
pensationera 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 hushållsbud-
getarna och att skatter och bidrag bör bestämmas med hänsyn till det. 
Tyvärr har politikerna inte rätttat sig efter det, och fortfarande måste 
många med låga inkomster betala skatter trots att inkomsterna inte 
räcker till rimliga levnadskostnader.  

Skattefördelningen bör ske efter bärkraft. Den bör ske med hänsyn till 
inkomst och med hänsyn till hushållsutgifter för rimliga behov. 
 
Skattefördelningen har två dimensioner: Vertikal och horisontell 
fördelning. 

Den vertikla fördelningen gäller fördelningen på personer med samma 
rimliga utgifter men med olika höga inkomster. Den horisontella för-
delningen gäller fördelning på personer  med olika rimliga utgifter 
men samma inkomster.

I den allmänna skattedebatten talas nästan bara om den vertikala för-
delningen av skatterna - med hänsyn till inkomstens storlek.

http://wimnell.com/omr36-39zzzzb.pdf
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Den vanligaste komplikationen i den horisontella fördelningen är 
förekomsten av barn. Oberoende av inkomstens storlek medför barn 
kostnader som det finns skäl att ta hänsyn till vid fördelningen av 
skatter och bidrag.

Eftersom vi har ett progressivt skattesystem som innebär att man 
procentuellt tar ut mer skatt vid högre inkomster än vid låga  är det 
olämpligt att utforma hänsynen till barnkostnader som ett avdrag på 
inkomsten, det innebär att skattelättnad för barn blir större vid höga 
inkomster än vid låga. Därför sker hänsynen till barn genom barnbi-
drag som är lika stora oberoende av inkomstens storlek. Barnbidragen 
kan ses som en negativ skatt. 

Före skattereformen 1970 sambeskattades makar. Det ville man kom-
ma ifrån och i reformen infördes särbeskattning, dvs makara beskatta-
des var för sig efter sina inkomster. På den tiden var det vanligt att 
makar fördelade sina insatser så att mannen hade heltidsarbete med 
penninginkomster medan frun var hemma med barnen och stod vid 
spisen och tvättbaljan, utan penninginkomster, var hemmafru. 

Vid övergång till särbeskattning uppstod problem för hemmafruarna.
Mannen behövde kompensation för att han försörjde en hemmafru.
Hemmafrun kunde inte spara in på hushållsutgifterna till de kostnader 
hon förorsakade mannen. Man införde då ett hemmamakeavdrag som 
var en horisontell fördelningsfaktor och lika stor vid alla inkomster.
Hade man utformat det som ett avdrag på skatten skulle män med höga 
inkomster och större marginalskatter  få större skattelättnader än de 
med låga inkomster.

När åren gick blev det färre hemmafruar och hemmamakeavdraget 
smälte i någon takt med det bort med inflationen. Till slut togs hemma-
makeavdraget bort när hemmamakarna (hemmafruarna) var nära 
utrotade.  

I början efter skattereformen 1970 hade man kvar bl a sättet att dra av 
för räntekostnader, avdrag gjordes med samma maginaleffekt som för 
inkomsten, dvs ju högre inkomst man hade och ju högre marginalskatt 
man hade desto mer tjänade man på ränteavdragen, 

Direktören med hög lön och hög maginalskatt kunde få större skatte-
lättnader av skuldränteavdragen än den lägst betalda i firman om man 
hade samma sorts hus att bo i och samma skuldräntor. Det var inte bra. 
I skatterformen 1982 rättades detta till något, men i reformen 1990 
blev det klart att ränteavdragen blev samma vid olika inkomster. Man 
stannade då för 30% skatt på ränteinkomster och 30% skatteavdrag för 
skuldräntor. Hänsynen till räntorna hör till den horisontella fördel-
ningen, räntorna har inget med inkomsterna att göra. Nu får direkören 
och springpojken vid inkomstbeskattningen samma hänsyn. 

Bostadsbidragen hör till de horisontella fördelningshänsynen, men är 
också dimensionerade efter inkomstens storlek. För barnfamiljerna 
trappas de av med 20% av ökande inkomst.

Det borgerliga blocket vann valet 2006 med löften om skattesänk-
ningar för låg- och medelinkomsttagare och åtgärder som skulle ge 
jobb åt arbetslösa och minska “utanförskapet”. Det blev stora skatte-
sänkningar för  dem med höga inkomster och nedskärningar som mest 
drabbar dem med låga inkomster. Arbetslösheten är stor. De borgerliga 
har ställt i utsikt att de ska forsätta på samma sätt. 

En central fråga, som alltid, är skatterna. Vem ska betala dem och vad 
ska de användas till. De som ska betala är individer, hushåll och före-
tag och skatterna ska gå till saker som är till nytta för de kategorierna. 
Skatterna tas ut på skattebaser: skatter på arbetsinkomster, inkomster 
av företag, vinster och kapital, skatt på varor mm.



En högerfilosofi är att de som har höga arbetsinkomster inte arbe-
tar om de inte får lägre skatter och högre bidrag och att de med 
låga inkomster inte arbetar om de får lägre skatter och högre 
bidrag. 

Den borgerliga alliansen hatar bidrag och har satt ett annat namn 
på jobbskatteavdragen, nämligen avdrag, som är detsamma som 
bidrag. Jobbskatteavdragsbidragen är vid höga inkomster mycket 
stora.

Folkpartiet framför krav om att den s k värnskatten ska tas bort, annars 
vill ingen utbilda sig, och utbildat folk är nödvändigt i den globala 
konkurrensen. Kravet är nonsens. De som inte vill utbilda sig på grund 
av värnskatten har fel inställning till utbildning och om de avstår 
utbildning är det bara bra. Samhället bör undvika att släppa fram giriga 
personer till välbetalda platser där de bara tänker på att skaffa sig 
själva förmåner. 

De som nu ihärdigt propagerar för lägre skatter för höginkomster 
borde istället intressera sig för dem med låga och de lägsta inkomster-
na och kräva förbättringar för dem. Skattesänkningarna bör bedömas 
med hänsyn till levnadskostnaderna..........

Skattereformen 1970 föregicks av många skatteutredningar. I en 
utredning stod att det inte gick att hitta ett belopp för levnadskostnader 
som kunde ligga till grund för skattefördeningar. Det var mycket dumt 
skrivet. Redan då fanns socialbidragsbelopp att utgå från. Nu är dessa 
belopp tydligare och grundar sig på bantade belopp i konsumentver-
kets budgetar. 

Bostadskostnader är inte med i de beloppen utan bedöms från fall till 
fall. Emellertid finns statistik om svenska folkets bostadsstandard och 
statistik om bostadskostnader. En lägsta rimlig levnadskostnad kan 
beräknas från konsumentverkets budgetar och från statistik om hyror i 
hyreslägenheter i riket eftersom sådana lägenheter är de enda som är 
aktuella vid de lägsta inkomsterna. Det är tillräckligt många hyresbo-
ende för att det ska duga som grund. Statistiken för andra boendefor-
mer ger skäl för att det är lämpligt. När det gäller bostadsstandard ger 
statistik och utrymmesnormer från Boverket skäl räkna med 2rok för 
ensam och 3rok för makar/sambor......

Ett problem när man ska avväga inkomstskatterna vid de lägsta in-
komsterna är att det per person är dyrare levnadskostnader för en en-
sam än för makar/sambor. Sambeskattningen togs bort i skatterefor-
men 1970 och man kan inte få en lämplig skattefördelning genom att 
höja grundavdraget, eftersom det bör vara lika per person. Om man 
sätter grundavdraget så att ensamma får lämplig skatt får makar för låg 
skatt och sätter man grundavdraget så att makar får lämplig skatt får 
ensamma för hög skatt.  Det är därför lämpligt att lösa det problemet 
med bostadsbidrag som kan formas så att man får en bättre fördelning
vid låga inkomster. Det är här fråga om horisontell fördelning där 
rimliga hushållskostnader är olika för ensamma och makar.

Som komplement till inkomstskattesystemet finns nu barnbidrag, 
flerbarnstillägg och bostadsbidrag för barnfamiljer som avses korrigera 
skattesystemets skevheter. För barnlösa ungdomar finns också bostads-
bidrag och för barnlösa äldre låginkomster har funnits bostadbidrag, 
som dock tagits bort. Det är skäl att återinföra bostadsbidrag för barn-
lösa äldre icke-pensionärer. 



Det är möjligt beräkna levnadskostnader för barnfamiljer, men det är 
mer komplicerat  än för kategorierna vuxna ensamma och vuxna ma-
kar och man måste då också ta med barntillsynskostnader. Det är rege-
ringens och riksdagens uppgift att följa barnkostnaderna och vartefter 
justera belopp för barnbidrag o d. 
Tillsynskostnaderna är relativt stora för småbarn, men kostnaderna för 
mat och kläder mm är då relativt låga. För mellanbarn är tillsyns-
kostnaderna lägre och för de största barnen inga alls, men ju äldre 
barnen blir desto högre blir kostnadena för mat och kläder etc. 

Beräkningar av barnkostnader  har gjorts i 

Sven Wimnell 10+12 maj 2011+ 7 feb 2013: Barnfattigdom och annan 
fattigdom. http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Det är tidsödande att göra sådana beräkningar, de måste göras för  
olika barnatal, olika åldrar på barnen, olika inkomstnivåer och för 
ensamma och makar. Genomsnittskostnaden var 2011 inklusive bo-
stadskostnader omkring 38 000 kr per barn och år,  Partierna borde 
redovisa sådant men tycks sakna både förmåga och intresse för det.
I detta sammanhang är det lämpligt påpeka TV-avgiftens inverkan. 
Den är orättvis och missgynnar ensamma. Den bör avskaffas för hus-
hållen och ersättas med en kollektivavgift för hushållen som betalas av 
riksdagen och som kan bindas till folkmängdens utveckling om  riks-
dagen inte förmår fortsätta att avgöra hur mycket som ska  läggas på 
TV. Avgiften är nu drygt 2000 kr per år och är en stor belastning vid 
låga inkomster. TV har haft en löjlig patrull som åkt omkring och 
sjungit för sådana som betalar avgiften samtidigt som man påstår att 
SVT är fri television. Avskaffa snarast TV-avgiften som är att se som 
en skatt. De pengar som behövs för det kan tas från  Jobbskatteav-
dragen enligt förslag.

Pensionärer med låga inkomster: Det nya systemt med garantipensio-
ner ger det omöjligt att kontrollera om pensionerna som utbetalas är 
riktiga. Reglerna för bostadstilläggen är orimliga och bör ändras på 
flera punkter. Det gäller bland annat reglerna för hur kapitalförekomst 
ska påverka. 

Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter. 

Kd-ledaren Göran Hägglund gjorde en stor insats för att förbättra 
fastighetsbeskattningen. En stor del av befolkningen äger småhus och 
för dem har fastighetsskatten många år varit en pina. Skatten har byggt 
på fastighetstaxeringarna, som bygger på uppmätta marknadspriser för 
fastigheter i omvärlden. Skatterna har byggt på fiktiva inkomster på 
husen, inkomster som i verkligheten inte funnits. Husägarna har inte 
haft inkomster av husen som kunnat användas till fastighetsskatten.

Det gamla systemet har fått en bättre efterföljare. För reavinstskatten 
finns förmånliga regler om uppskov som kostar mycket pengar för 
staten, regler som kanske är alltför förmånliga.

Fastighetsskatten, förmögenhetsskatten, arvs- och gåvoskatterna 
bör ej återinföras. Statliga inkomstskatten bör ej tas bort. 

Fastighetsskatterna och förmögenhetsskatterna är ett elände där-
för att fastigheter och förmögenheter för många inte alltid in-
bringar pengar som räcker till skatterna. Arvs- och gåvoskatter 
ger upphov till onödigt manipulerande. 

Den mest rättvisa skatten är skatten på förvärvsinkomster som 
handlar om pengar man disponerar och är mer kontrollerbara än 
de andra skatterna.

http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf
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Om förmögenheter: det finns olika slags förmögenheter, man kan 
ha ett hus eller pengar på banken, men en viktig typ av förmögen-
het är den förmåga man har genom kunskaper och erfarenheter. 
Denna förmögenhet beskattas inte, man beskattar avkastningen av 
kunnandet, dvs inkomster man har av kunnandet, avkastningen 
av kunnandet. Samma bör gälla för de materiella förmögenheter-
na, man beskattar avkastningen.

Ränteavdrag och kapitalinkomstskatter bör ligga kvar på 30%

De svenska politiska partierna har aldrig förstått sig på proble-
men med fördelningen av inkomstskatterna, isynnerhet för de 
lägsta inkomsterna där de olika hushållkostnaderna, mest på grund av 
bostadskostnaderna, för ensamma och makar/sambor spelar stor roll.
 
För pensionärerer och barnfamiljer görs en sorts anpassning genom 
bostadstillägg vid låga inkomster. Samma sorts anpassning borde ske 
för icke-pensionärer utan barn, för dem borde införas lämpliga bo-
stadstillägg. Sådana tillägg har funnits en tid men tagits bort. 

Genom jobbskatteavdragen har skattefördelningen ytterligare för-
sämrats.  

Man bör observera, att makar/sambor (utan barn) vanligen klarar sig 
bra om båda har inkomster. Ensamstående är missgynnade i skatte-
systemet eftersom de ensamma ska betala hela levnadsstandarden. Om 
man sänker skatterna så att ensamma klarar sig vid låga inkomster 
kommer makar/sambor att bli överkompenserade.  Man kan klara detta 
problem bara med hjälp av lämpligt utformade bostadsbidrag.

Under de senaste 40 åren har man i riksdagen inte kunnat få syn på 
någon vettig sammanhängande framställning om skatte- och bidrags-
fördelningsproblem. Varken de rödgröna eller de borgerliga partierna 
har gjort någon redovisning om levnadskostnaderna och satt skatter 
och bidrag i relation till det. Skattelättnaderna: bör bedömas med 
hänsyn till levnadskostnaderna.......

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

Vi har offentliga verksamheter och privata verksamheter för hus-
hållen och för näringsverksamheter.

Socialdemokraternas fiender är inte näringsverksamheterna utan 
de andra partierna. Därför bör socialdemokraterna inte beskatta 
näringslivets kapital utan beskatta näringslivets kapitalinkomster. 
Till kapialinkomster hör vinster. 

Alla verksamheter bör omges av lämpliga restriktioner som hind-
rar skador och leverans av onyttigheter. Näringslivet ska hålla god 
arbetsmiljö, goda löner och trygghet i anställning. Vinster bör 
beskattas, men att beskatta kapitalet lär inte ha mycket gott med 
sig, bara leda till onödigt krångel. När kapital säljs kan finns skäl 
att ta ut skatt, men då är ju kapitalet en vara. .....

Förbättringar för låginkomster har föreslagits genom införande av 
bostadsbidrag för barnlösa i förvärvsarbetande åldrar och genom 
att slopa den nuvarande TV-avgiften och istället minska jobb-
skatteavdragen med 100 kr per månad utom för låga inkomster 
och pensionärer.



Se mer om detta på sidorna 312-369 i 
Sven Wimnell 1 mars 2013:  Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikations-
system för  verksamheter som förändrar världen. 
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

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. 

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 socialdemokraternas  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. “
........

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

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

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 åtgär-
der måste upprepas eftersom ingen tycks reagera på dem.

Några förslag har upprepats många gånger. det gäller förslag om för-
bättringar för de lägsta inkomsterna. De borgerliga partierna gynnade 
överklassen. Nu behövs förbättringar för underklasserna. Här är för-
slag om det. Förslagen anges här i korthet, men de finns behandlade 
mer urförligt i de nämnda sammanställningarna. Bl a i 

Sven Wimnell 20 april 2015: Arbetslöshet och välfärd.
Samhällsplaneringens problem. Utbildning, skatter och bidrag.
Vårbudgeten. http://Wimnell.com/omr36-39zzz.pdf
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1 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-
pensionärer
Bostadsbidragen som gäller för åldrarna 18-28 år utvecklas till att 
gälla även för åldrarna 29-64 år och där med avtrappning 20% 
vid stigande inkomst.

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 bostads-
bidrag, 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 bostadskost-
nad. Du kan läsa mer om det i faktabladet Information om bostadskost-
nad 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 

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. 

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. 

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 studie-
medel 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)

Norm 	
År 	
 Målsättning 	
 	
 	
 Definition av 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 trångboddhet

Norm 3 1974 	
 Ingen ska behöva sova i kök 	
 Fler än en boende per rum 
	
 	
 eller vardagsrum.	
	
 	
 kök och ett rum oräknade samt
	
 	
 Eget sovrum till varje 	
 	
 enpersonshushåll i ett rum
	
 	
 hushållsmedlem med	
 	
  och kök eller mindre.
	
 	
 undantag av	
 	
 	
 Finns samboende i hushållet
	
 	
 gifta/samboende par.	
 	
 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 inkoms-
ten 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 hushålls-
budget 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.  

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


Förhållandet ensamma och makar/sambor

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

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

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 inkomst vid slutet av avtrappningen.

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. 

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 avtrappnings-
sträckan 180000-41000=139000 och avtrappningsfaktor 11%.

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 skattsedeln  Se sidan 352 i 
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Statsministern vill förbättra för pensionärer, men har inte ändrat de 
orimliga förhållandena för pensionärer med fritidshus.  Det är svårt att 
rösta för ett socialdemokratiskt parti som misshandlar pensiärer på 
detta sätt år ut och år in.

I det följande:
Från     http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf   sid 95- 105
och 
från       http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf sid 347-365 :

http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
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* Förbättringar för pensionärer med låga 
inkomster införs.
    Det första som behöver göras är att ta bort regeln i bostadstilläggs-
systemet som medför  att taxeringsvärden för fritidshus påverkar bo-
stadstilläggen. Det lär kunna ordnas mycket lätt genom följande 
strykningar  i Lag (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.: 
“16 § Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten skall göras för 
förmögenhet beräknad per den 31 december året före det år då ansökan 
om bostadstillägg görs enligt vad som anges i denna paragraf och 17 §. 
    Som förmögenhet räknas den skattepliktiga förmögenheten enligt 
lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, beräknad med bort-
seende från värdet av sådan privatbostadsfastighet eller privat-
bostadsrätt som avses i 2 kap. 13 respektive 18 § inkomstskattelagen 
(1999:1229) (strykes: och som utgör den sökandes permanentbostad) 
samt skulder med säkerhet i denna egendom. För sökande som har sin 
bostad i särskild boendeform skall detsamma gälla i fråga om värdet 
av privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt (strykes: som utgör
 permanentbostad )för den sökandes make”.

    Att fritidshusens taxeringsvärden ska påverka bostadstilläggen 
infördes under krisåren på 1990-talet. Någon återställning har inte 
skett. Pensionärer med låga inkomster tillhör enligt makthavarna en 
underklass som man inte behöver bry sig om. 

I systemet för bostadstilläggen bör förmögenhetstillägget på 15% (den 
s k skärpningsregeln) tas bort eller minskas till högst 10%. Om ett 
förmögenhetstillägg ska vara kvar bör beloppsgränserna åtminstone 
motsvara den nivå som gällde 1975 och som efter uppräkning efter 
prisutvecklingen sedan dess  år 2005 blir 370 000 kr per pensionär 
(2009 cirka 400 000 kr). I Sveriges behandlas nu lågpensionärerna 
sämre än 1975.

    Kommentarer 2012: Förmögenhetsgränsen var 1975 75 000 kr då 
KPI var 887 (1914 =100). KPI var 2011 4550 och 2012 cirka 4641=  
5,23x 887.  75 000 krx 5,23= 392 250 kr. Förmögenhetsgränsen borde 
2012 vara minst 400 000 kr.
    Sedan förmögenhetsskatten och fastighetsskatten tagits bort, med 
skattelättnader för icke-pensionärer som kan uppgå till hundratusentals 
kronor, är det orimligt att för låginkomstpensionärer i bostadstilläggs-
systemet  behålla regler om att förmögenheter ska påverka tilläggen. 
  
I lagen om bostadstillägg innebär 16§ och17§ att pensionärerna får 
bostadstilläggen reducerade på grund av förmögenhet. När förmögen-
hetsskatten tas bort kan mycket rika icke-pensionärer få stora skatte-
lättnader. Det är då olämpligt att de sämst ställda pensionärerna har 
kvar förmögenhetsreglerna i 16§ och 17§, de bör tas bort så att 
förmögenhet i alla former på inget sätt minskar bostadstilläggen. 16§ 
och 17§ bör upphöra att gälla. 

*  I systemet för bostadstilläggen bör man mildra minskningen av 
tilläggen som är en följd av kapitalinkomster. Med de låga räntorna på 
sparmedel, vanligen lägre än inflationen, medför skatten 30% att kapi-
talets realvärde minskar, med minskning av bostadstilläggen minskar 
det ännu mer. Pensionärer i det nedre avtrappningsskiktet har margi-
naleffekt ensam 2009 88-95% på pensionsinkomster, dvs får behålla 
mycket litet av ATP-pensionen. Att då dessutom minska tilläggen  
62% av kapitalinkomsterna verkar förföljelse, det borde bort. 

2009: Ensam pension 92 876-135 676: marginaleffekt skatt 33% + 
avtrappning bostadstillägg 62%, summa 95%.
Ensam pension över 135 676: 36,3+50= 86,3%
Make pension 82 818-125 618 :95%
Make pension över 125 618: 86,3% 



Bostadstillägg för pensionärer.
Från http://wimnell.com/omr36-39k.pdf. 060316
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I det följande kopia av sidorna 59-69

I samband med småhus finns två sätt att bo. 
(8 april 2004).
    Det ena sättet är att man bor i en villa, och vanligen är en sådan 
tämligen rymlig och större än det minsta rimliga. Reglerna för bo-
stadsbidrag till villaboende är generösa. Garage, bilplats stor källare-
våning od räknas inte som förmån.

    Det andra sättet är att man bor i en liten hyreslägenhet och har ett 
fritidshus vid sidan om för kontakt med naturen. Den som bor i villa 
får bostadsbidrag för den stora bostaden, den som har fritidshus får 
inget bostadsbidrag för fritidshuset.

    Pensionärer med låga inkomster, med fritidshus kan räknas ha haft 
dem under en stor del av livet, troligen ofta byggt dem själva långt 
tillbaka i tiden och huset ingår i levnadsättet. De har ådragit sig stora 
taxeringsvärden på grund av att andra sålt hus dyrt. Budgeten tillåter 
bara en liten billig permanentbostad-hyreslägenhet. Det är inte troligt, 
att nyblivna pensionärer med BTP skaffar fritidshus.

    Taxeringsvärdena har höjts så att fastighetsskatterna stigit. Pensio-
närerna med inkomster i skikt som ger bostadstillägg har svårt betala 
dessa höjningar, än mindre betala minskningar av bostadstilläggen. 
Fritidshusen är vanligen sådana att de bebos bara en del av året. 
Tillsammans med andra pålagor på fritidshusen blir det en dryg kost-
nad räknat per boendemånad, och man kan räkna med att fritidshus-
ägare i inkomstskikt med bostadsbidrag måste sänka sina hushålls-
kostnader mer än rimligt för att kunna ha råd ha husen om det över-
huvudtaget är möjligt att ha dem kvar.

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


     Taxeringsvärdena i fritidshusen är fiktiva värden, som inte motsva-
ras av några verkliga inkomster. Enda sättet att få ut några pengar från 
fritidshusen är att sälja dem. (En pensionär med låg inkomst får 
vanligen inte låna på husen). Men det är olämpligt att genom minsk-
ning av bostadsbidragen för fritidshusägare tvinga dem att sälja husen. 
De bör få ha den stimulans som fritidshusen ger. Det finns i så fall lika 
goda skäl att på samma sätt sänka bostadstilläggen för dem som bor i 
villor.
    Jämför två fall för ensam pensionärer med låga inkomster:
1) pensionär som bor i en liten hyreslägenhet och har ett genom-
snittligt fritidshus med taxeringsvärde 460 000. Inget på banken. På 
grund av fritidshuset minskas bostadstillägget: Fritidshuset anses ge en 
inkomst på 15% av 360 000= 54 000. Bostadstillägget minskas med 
62% av 39300 = 24366 plus 50% av 14700=7350, Summa 
bidragsminskning. 31 716 kr.Ingen reduktion av fastighetsskatten.

2) pensionär som permanentbor i en villa med samma eller högre 
taxeringsvärde. Ingen minskning av bostadstilläget. Men reduktion av 
fastighetsskatten med uppemot 3000 kr om taxeringsvärdet är 762000 
kr = genomsnitt för permanentboendehus. 

   Skillnaden till fritidshusägarens nackdel är i runda tal 35 000 kr per 
år. För pensionären med fritidshus innebär det katastrof, pensionären 
kan inte öka sina disponibla inkomster genom förvärvsarbete eftersom  
det intjänade till nära 100 %försvinner i skatt och minskning av 
bostadstillägg.

    I det närmast följande beskrivs några händelser i bostads-
tilläggens historia från 1990 års skattereform till den katastrofala 
propositionen 2000/01:140 Reformerade regler för bostadstillägg 
till pensionärer m fl. 

Viktiga händelser i bostadstilläggens 
historia. (8 april 2004).

I 1990 års skattereform ändrades 
kapitalinkomstbeskattningen.

    Bl a infördes regler om kapital som ska påverka pensionärernas 
bostadstillägg,  BTP. Från min sida 2275:  Efter den 1 januari 1990 
gällde att förmögenhet i form av privatbostadsfastighet eller privatbo-
stad inte skulle påverka inkomstberäkningen för bostadstillägg om 
bostaden beboddes av pensionären:          
   “Ett småhus eller en bostadsrätt pensionären bor permanent i och 
som pensionären söker bostadstillägg för skall således inte påverka 
årsinkomsten och därmed inte heller minska bostadstilläggets storlek. 
Inte heller skuld på sådan bostad påverkar inkomstberäkni(ngen. 
När det gäller privatbostadsfastighet eller privatbostad som pen-
sionären inte bebor men har för privat bruk (fritidsfastighet) 
gäller samma regler, dvs. inte heller sådan bostad påverkar 
inkomstberäkningen”
     En orsak till att fritidsfastigheter var undantagna från inkomst-
prövningen var att en sådan fastighet inte inbringar någon verklig in-
komst. Det ansågs rimligt att utforma inkomstprövningen i större 
utsträckning med hänsyn till faktisk inkomst än med hänsyn till möj-
lig inkomst, det var önskvärt att göra inkomstprövningen efter faktisk 
inkomst.



1995 föreslog regeringen att  skärpningsregeln skulle tas 
bort. Från mina sidor 2914-2915:

   I mitt brev till bl a statsministern den 10 mars 1995, med sidorna 
1926-1952 behandlade jag pensionärsproblem. Regeringen föreslog 
vid den tiden v/issa försämringar för pensionärerna, men föreslog ock-
så, att den s k skärpningsregeln i botilläggssystemet skulle tas bort. 
Som kapitalinkomster räknades 5% av kapitalen plus (skärpnings-
regeln) 10% av kapital över 75000 för ensam. Dessa 10% skulle alltså 
avskaffas,vilket var ett bra förslag.På mina sidor 1934-1936 skrev jag:

“Sverker Olofsson på TV och Pia Nilsson på posten och skärp-
ningsregeln.
    Sverker Olofsson sköter TV2-programmet ”Plus” som nu går på 
måndagar. Han granskar konsumentproblem och avslöjar många 
dumheter, men i programmet den 27 februari och den 6 mars 1995 har 
han gett sig in på problem om pensionärernas kapitalinkomster han 
uppenbarligen inte behärskar. Och han har gjort det med hjälp av 
postens familjeekonom Pia Nilsson. Pia Nilsson har sagt att rege-
ringens förslag är orättvi4st därför att pensionärer med förmögenheter 
på 1,5 miljoner kr kan få bostadsbidrag om skärpningsregeln tas bort. 
Sverker Olofsson har okritiskt anammat Pia Nilssons åsikt i detta. 

    Pia Nilsson blandar ihop olika saker:
* Ett problem är om marginaleffekter ska tillåtas gå över 100%,
* ett annat är belastningen i allmänhet på pensionärerna. Pia Nilsson 
menar att regeringens förslag ger en omvänd Robin Hood-effekt som 
tar från de fattiga och ger åt de rika. Pia Nilsson ogillar att man sänker 
marginaleffekterna till under 100% från procenttal som kan gå upp 
över 300 % och därmed ‘ger till de rika’.
     Men borttagandet av skärpningsregeln innebär inte att man ’tar från 

de fattiga och ger åt de rika‘. Skärpningsregeln är ett gammalt 
problem, som inte har med dagens åtstramningar att göra. Skärp-
ningsregeln 6bör tas bort så fort som möjligt från den 1 juli 1995 så att 
marginaleffekterna i möjligaste mån kommer ner under 100%.
    Talet om att bostadsbidrag kan gå till dem som har förmögenheter 
på 1, 5 miljoner kr om man tar bort skärpningsregeln är illa genom-
tänkt. Antalet personer med förmögenheter på 1,5 miljoner kr och mer 
är litet, antalet pensionärer med detta är ännu mindre och antalet pen-
sionärer med denna förmögenhet och inkomster som är så låga att de 
kan få BTP är försvinnande litet, nära noll. Längre bort i det följande 
redovisar jag förmögenhets-och inkomststrukturer.
     De nu gällande förmögenhetsgränserna för skärpningsregeln sattes 
1975 då penningvärdet var drygt fyra gånger större än nu. KPI 1975 
var 347 (1949=100%), i november 1994 1432 och kan 1996 antas bli 
1496, dvs 4,3 gånger större än 19754. En uppräkning av för-
mögenhetsgränsen efter KPI skulle ge ca 325 000 för ensam och ca 
520 000 för två makar. En sådan uppräkning skulle dock innebära att 
nästan inga skulle utsättas för skärpningsregeln och då är det bättre att 
slopa den helt, så som regeringen föreslår..........
    Skärpningsregeln har betydelse mest i fall med lägre förmögen-
heter. Pia Nilsson vill förhindra förbättringar för dem och gör det 
genom att utmåla ett exempel med en pensionär som har en för-
mögenhet på 1,5 miljoner kr och inte har några andra inkomster och 
som knappast existerar.....”

  Resultatet av Sverker Olofssons och Pia Nilssons ingripande blev, 
att centerpartiet förhindrade borttagandet av skärpningsregeln.
  Vid denna tid gällde fortfarande reglerna om att taxerings-
värden på privatbostäder, inklusive fritidshus, inte4 skulle på-
verka bostadstillägget.



Dråpslaget kom i prop 1995/96:150 och 1996/97:1,
 mot pensionärer med fritidshus.       

   Regeringens föreslog att i inkomstunderlaget för pensionärernas 
bostadstillägg skulle läggas in taxeringsvärdena för pensionärer-
nas fritidshus .

    I mitt brev till socialförsäkringsutskottet den 21 maj 1996, med 
sidorna 2241-2270, lämnade jag förslag med anledning av rege-
ringens förslag för pensionärer i prop 1995/96:150.
    Jag skrev i början :
” Regeringens förslag om att i inkomstunderlaget för pensionärernas 
bostadstillägg lägga in taxeringsvärdena för pensionärernas fritids-hus 
är milt sagt synnerligen olämpligt och bör ej genomföras.
... I brevet nu belyser jag pensionärernas förhållanden och ger många 
förslag om hur regeringens förslag till besparingar på pensionärerna 
ka6n ersättas av andra besparingar.”
    I budgetpropositionen 1996/97:1 återkom regeringen med samma 
förslag om fritidshus........

Regeringen anger i sin proposition att förslaget om fritidshusen 
ska inbringa staten 200 miljoner kr, men inga redovisningar finns 
om hur det beräknats och det finns inget om konsekvenser i 
individuella fall.”

I intervju av Thomas Hempel i P1:
statsminister Göran Persson sa, att han var beredd dra 
tillbaka förslagen 

    Intervjun sändes i P1 den 17 april 1996 kl 6.15, kl 6.40, kl 7.20, kl 
8.03, 9.04 och förmodligen fler gånger än så.
   Beträffande förslagen om pensionärernas bostadsbidrag sa 
statsministern Göran Persson bl a : ”Jag önskar att vi kunde ha 
detta ogjort....Skulle man hitta en annan metod att ta ut detta i 
form av besparingar är jag övertygad om att vi är öppna för det.”
   Men det blev inga förbättringar av regeringens förslag.
(Statsminister Göran Persson menade i  TV-programmet “Värsta 
språket” den 18 mars 03 att han kan eller känner till hundratals sätt att 
svara intervjuare med svar som inte förpliktigar till något, men så att 
det kan verka som ett rejält svar. Man får hoppas, att  hans svar i det 
här fallet var allvarligt menat och inte bara en undanflykt. )  
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
  
I prop 2000/01:140 har det istället blivit ytterligare 
försämringar. Propositionens titel: Reformerade regler 
för bostadstillägg till pensionärer m fl. 
    Se brevet till statsminister Göran Persson den 2 mars 2002 med 
sidorna 3123-3161.

    I propositionen 2000/01:140 : Skärpningsregeln för kapital höjs 
från 10% till 15%, dvs en ökning till 150% av nuvarande, 
avtrappningsfaktorn för botilläggen från 40% till 62%, dvs en 
ökning till 155% av nuvarande. Avtrappningsfaktorn för kapital 
stiger i propositionen till 155% av 150% av nuvarande till 232,5% 
av nuvarande, dvs avtrappningsfaktorn ökar till mer än det 
dubbla.



     Kapital i pensionärernas privatbostäder (villor för permanentbo-
ende och fritidshus) bör ej påverka bostadstillägget. Skärpningsregeln 
kommer då att ha betydelse för kapital på bank o d.

    Förmögenhetsgränsen 75000 för ensam för skärpningsregeln sattes 
1975 då penningvärdet var större än nu. KPI 1975 var 347 
(1949=100%), i april 2002 272,9 (1980=100) = 272,9x5,71= 1558 
(1949=100), dvs 4,49 gånger större än 1975. En uppräkning av 
förmögenhetsgränsen efter KPI skulle i april 2002 ge ca 337 000 för 
ensam och ca 539 000 för två makar.

     Förmögenhetsgränsen för skärpningsregeln bör för ensam vara 
minst 337 000, säg minst 350 000. Bättre är att slopa skärpnings-
regeln helt, så som regeringen var inne på 1995.

     Man bör komma ihåg att pensionärer med BTP har enormt höga 
marginaleffekter för pensioner, ca 93%, och för arbetsinkomster kan 
de gå upp över 100%.

    Icke-pensionärer och pensionärer med höga inkomster (utan BTP) 
betalar 30% kapitalinkomstskatt medan pensionärer med låga in-
komster nödgas betala många hundratals procent av en kapitalinkomst 
i skatt och minskning av BTP.

    I regeringens proposition 2001/02:140 ökas låginkomstpensio-
närernas kapitalinkomstbeskattning (skatt och bidragsminskning) till 
mer än det dubbla.

    På sid 3147-3148 tog jag in statminister Göran Perssons beskriv-
ning av hur goda de svenska statsfinanserna är, så att förbättringar för 
låginkomstpensionä7rerna borde ske, och på sid 3148-3149 tog jag in 

delar av det nyligen antagna socialdemokratiska partiprogrammet, där 
det talas om solidaritet o d, som borde omsättas i praktisk handling när 
det gäller låginkomstpensionärerna:
     “Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins 
ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett 
solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål....
   Detta gemensamma bästa förutsätter solidaritet. Solidaritet är den 
sammanhållning som kommer ur insikten att vi alla är ömsesidigt 
beroende av varandra, och att det samhälle är bäst, som byggs i sam-
verkan i ömsesidig hänsyn och respekt.” Och så vidare.....

Avtrappningen för fritidshus kan ses som en extra fastighetsskatt. 
   Skärpningsregeln innebär att 15% av taxeringsvärdena ska t=as upp 
och botillägget minskas med 62% av det, dvs botillägget minskas med 
9,3% av taxeringsvärdet. Om den vanliga fastighetsskatten är 1,2 % 
blir summa fastighetsskatt i förekommande fall för pensionär med 
fritidshus 1,2+9,3= 10,5%, dvs 9 gånger så mycket som den vanliga 
fastighetsskatten. 
    (2002 var fastighetsskatten 1,0% . Summa fastighetsskatt i före-
kommande fall för pensionär med fritidshus 1,0+9,3= 10,3%, dvs 10 
gånger så mycket som den vanliga fastighetsskatten.)

Kommentar 051122:
    Vid fastighetstaxeringarna av småhus som påbörjats hösten 2005, då 
husägarna fatt taxeringsförslag, har det visat sig att höjningarna i 
många fall är mycket stora, inte ovanligt med ökning  uppemot 
200%.

    Med genomsnittligt fritidshus med taxeringsvärde 460 000 (2004): 
En ökning 200% innebär en ökning av fastighetsskatten: med 9200 kr.   



Avskrift av brev  “ Till statsminister Göran Persson. 
Jag ber här med e-post till Statsrådsberedningen 
<registrator@primeminister.ministry.se>
få lämna några sidor om vad som just nu bör göras för pensionärer 
födda 1937 eller tidigare.

    Det mest angelägna nu är att ändra reglerna för pensionärer med 
låga inkomster och fritidshus:

* Det första som behöver göras är att ta bort regeln i bostads-
tilläggssystemet som medför  att taxeringsvärden för fritidshus  
påverkar bostadstilläggen. Det lär kunna ordnas mycket lätt 
genom följande strykningar  i Lag (2001:761) om bostadstillägg till 
pensionärer m.fl.: 

“16 § Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten skall göras för 
förmögenhet beräknad per den 31 december året före det år då ansökan 
om bostadstillägg görs enligt vad som anges i denna paragraf och 17 §. 
Som förmögenhet räknas den skattepliktiga förmögenheten enligt 
lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, beräknad med bort-
seende från värdet av sådan privatbostadsfastighet eller privat-
bostadsrätt som avses i 2 kap. 13 respektive 18 § inkomstskattelagen 
(1999:1229) (strykes: och som utgör den sökandes permanent-
bostad) samt skulder med säkerhet i denna egendom. För sökande som 
har sin bostad i särskild boendeform skall detsamma gälla i fråga om 
värdet av privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt (strykes: som 
utgör permanentbostad )för den sökandes make”.

Strykningarna bör gälla åtminstone pensionärer födda 1937 eller 
tidigare och gälla snarst möjligt, förslagsvis från 1 juli 2004.

* I systemet för fastighetsskatter bör reduktion av fastighetsskatt 
gälla också åtminstone för fritidshus som pensionärer födda 1937 
eller tidigare har, och som permanentbor i bostad med hyresrätt 
od.  Detta bör kunna träda i kraft 1 juli 2004.

   Reglerna för skattereduktion för fastighetsskatt kan i lagen 
(2001:906) i princip få följande lydelse: “Reglerna för skatte-
reduktion gäller permanentbostaden och de gäller småhus som 
inte upplåtits med hyres- eller bostadsrätt samt gäller för fri-
tidsfastighet som ägs av pensionär vilken inte har sin per-
manentbostad i fastighet som ger pensionären rätt till skatte-
reduktion.” (Eventuellt bara “pensionärer födda 1937 eller tidigare.) 

* Dessutom bör genomföras andra ändringar enligt förslag på 
sidorna  i det följande.
Sid 	

3550-3556	
 Skattereduktion för fastighetsskatt.
3557	
 	
 Uppgörelse mellan s, v och mp.
3377-3379	
 Behövliga å tgärder
3380-3459	
 Sven Wimnell 20040208: Pensionärer födda 1937 eller 
tidigare. 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
  sid 3548
Kopia av detta brev går till:
Finansminister Bosse Ringholm. Finansdepartementet 
<registrator@finance.ministry.se>
Samordningsminister Pär Nuder. Statsrådsberedningen 
<registrator@primeminister.ministry.se>
Socialminister Lars Engqvist. Socialdepartementet 
<registrator@social.ministry.se> 
Barn- och familjeminister Berit Andnor. Socialdepartementet 
<registrator@social.ministry.se>
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Folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.
Socialdepartementet <registrator@social.ministry.se>
Jämställdhets- och demokratiminister Mona Sahlin. 
Justitiedepartementet<registrator@justice.ministry.se>
Kulturminister Marita Ulvskog. Kulturdepartementet 
<registrator@culture.ministry.se>
Socialdemokraternas partisekreterare.  "Socialdemokr.Partistyrelsen" 
<info@sap.se>
Vänsterpartiledare Lars Ohly. Vänsterpartiet 
<vansterpartiet@riksdagen.se>
Miljöpartiets språkrör. Miljöpartiet <info@mp.se>
Moderatledare Fredrik Reinfeldt. moderaterna i riksdagen 
<info@moderat.se>
Fp-ledare Lars Leijonborg.  "folkpartiet@riksdagen.se" 
<folkpartiet@riksdagen.se>
Kd-ledare Göran Hägglund.  kristdemokraterna 
<info@kristdemokraterna.se>
Centerledare Maud Olofsson. centerpartiet i riksdagen 
<centerpartiet@riksdagen.se>
(Sidorna 3377-3459 gick den 8 februari 2004 till samma personer som 
detta brev, men beträffande v och kd till dåvarande partiledarna. 

	
 	
 	
 	
 Stockholm den 8 april 2004
	
 	
 	
 	
            Sven Wimnell
                            	
 	
       Fyrverkarbacken 40. 
	
 	
 	
 	
        112 60 stockholm. “  
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
   Sid 3549 

Från statsrådsberedningen har jag fått följande meddelande: 
"Subject: SB2002/10933 
Date:  Thu, 21 Nov 2002 10:59:27 +0100 
From:  anders.ekman@primeminister.ministry.se 
To:  sven.wimnell@telia.com 
Hej Sven,  Tack för ditt e-brev, som statsminister Göran Persson har 
bett mig besvara. 
Jag har läst igenom ditt e-brev och vill kommentera frågan rörande 
begränsningsregeln. Du för fram att begränsningsregeln även ska gälla 
för pensionärers fritidshus. I dagarna har finansminister Bosse 
Ringholm ställt sig positiv till en ett sådant förslag. Den närmare 
utformningen av förslaget kommer dock presenteras då Egen-
domsskattekommittén är klar med sitt arbete. 
Med vänlig hälsning 
Anders Ekman 
Politiskt sakkunnig Statsrådsberedningen" 

I Egendomsskattekommitténs betänkande SOU 2004.36 står på sid 
135 om skattereduktion för fastighetsskatt:
    “Reglerna gäller endast permanentbostaden och de gäller småhus 
som inte upplåtits med hyres- eller bostadsrätt. Fritidsfastigheter 
omfattas inte. Reglerna är tillämpliga för permanentbostäder med 
taxeringsvärden mellan 280 000 kronor och tre miljoner kronor. Om 
värdet på bostaden är högre än tre miljoner kronor kan man få del av 
begränsningsregeln för den fastighetsskatt som betalas för taxerings-
värdet upp till tre miljoner kronor. För taxeringsvärden över tre 
miljoner kronor betalas vanlig fastighetsskatt på 1 procent.”
 	
 	
 	
 	
 	
 	
       Del av sid 3550. 

Fortsättning t o m sid 3556 lagtexter o d om fastighetsskatter, ej med. 
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Andra påpekanden o förslag. (8 april 2004.) 

Del  av sid 3557 :
   Statens kostnader för behövliga åtgärder för pensionärer födda 
1937 eller tidigare är av marginell karaktär och bör ses i 
sammanhang med andra kostnader, t ex: 
   Ensam icke-pensionär med årsinkomst på 600 000 kr och med 
överskott i hushållsbudgeten på mer än 200 000 kr kan nu få 
skatterabatt för fastighetsskatt medan en ensam pensionär med 
låg inkomst och med genomsnittligt fritidshus nu går med  stort 
underskott i hushållsbudgeten. 
    

Pensionärerna med de lägsta inkomsterna 2004 och med ett 
fritidshus med genomsnittligt taxeringsvärde för fritidshus. 
Sammanställning av resultatet. Ensam med lägsta pension  
85 729 kr  och med fritidshus.
Fastighetsskatt     	
 	
 	
 4 600 kr 
Minskning bostadstillägg                 31 716
Summa	
 	
 	
              36 316
Utan fritidshus överskott	
 	
    6 191
Med fritidshus underskott             30 125 kr
Drift och underhåll säg	
 	
    5 400
Underskott   ____________           35 125 (Betalar  inkomstskatt  
20544+fast.sk=25144 kr )

Utan minskning av bostadstillägget skulle överskottet 6191 kr räcka 
till fastighetsskatten och till 1591 kr för drift och underhåll. 

Fall med ensam pensionär med fritidshus och inkomst 50 000 kr 
högre än lägsta pension 

Underskottet blir 112674-95321=17353 kr och samtidigt betalas 
40408 kr i skatter.

Del av sid 3377:

* I systemet för bostadstilläggen bör förmögenhetstillägget på 15% 
(den s k skärpningsregeln) tas bort eller minskas till högst 10%. Om ett 
förmögenhetstillägg ska vara kvar bör beloppsgränserna åtminstone 
motsvara den nivå som gällde 1975 och som efter uppräkning efter 
prisutvecklingen sedan dess  år 2005 blir 370 000 kr per pensionär.
   10% och 370 000 kr kan gälla som ett första steg och borde kunna 
träda i kraft 1 januari 2005 åtminstone för pensionärer födda 1937 eller 
tidigare.  
*  I systemet för bostadstilläggen bör man mildra minskningen av 
tilläggen som är en följd av kapitalinkomster. Med de låga räntorna på 
sparmedel, vanligen lägre än inflationen, medför skatten 30% att kapi-
talets realvärde minskar, med minskning av bostadstilläggen minskar 
det ännu mer. Pensionärer i det nedre avtrappningsskiktet har margi-
naleffekt 87-97% på pensionsinkomster, dvs får behålla mycket litet av 
ATP-pensionen. Att då dessutom minska tilläggen  62% av kapital-
inkomsterna verkar förföljelse, det borde bort. För pensionärer födda 
1937 eller tidigare bör fr o m 1 jan 2005 som ett steg till förbättringar 
införas ett fribelopp för kapitalinkomster på 10000 kr.  

* Marginalefekterna av pensionsinkomster är i många fall mycket hö-
ga, isynnerhet vid låga pensioner. Systemet med två avtrappnings-
faktorer 62% och 50% medför högre marginaleffekter, upp till 97,2%, 
vid lägre än vid högre pensioner, vilket inte är bra. Det medför också 
att marginaleffekten för kapitalinkomster blir högre vid lägre inkoms-
ter, vilket inte heller är bra.     
   De som har bostadstillägg bör helst ha samma marginaleffekt och 



ska det vara någon skillnad bör det vara lägre marginaleffekt vid lägre 
pensioner, inte lägre vid högre pensioner. Jag har gjort ett förslag med 
bara en faktor på 57%, som finns redovisad i mina utredningar nu. 
Maximalt bostadstillägg för ensam avtrappas då mellan inkomster 
85281 och 171492 och för make mellan 76046 och 119162. Maken 
ligger längre ner i skatteskalan och får lägre skatter  och marginal-
effekter än ensam.
     Bör kunna gälla åtminstone för pensionärer födda 1937 eller 
tidigare från 1 jan 2005. 

Summa marginaleffekt 2004.  (Från sid 3405)

Här gäller beloppsgränserna för bostadstillägg fall med maximalt 
tillägg.
Tabellen avser kommunalskatt, statlig skatt 200 kr tillkommer för alla.
Ensam.
Inkomst kr per år	
 Marginalskatt
16I700- 58577 	
 32%	

58577-106896	
	
 25,6%	
 	
 	
 	
 	
  
106896-121830	
 32%	
 	
 	
 	
 	

121830-269991	
 35,2%                                	
 	

269991-	
 	
 32%
	
 	
 	
 Minskning botillägg
- 85281 kr	
 	
 0%
 85281-124581	
 62%
124581-174129	
 50%
174129- 	
 	
 0% 
Summa marginaleffekt	
 	
 	
 Kvar efter skatt och 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 bidragsminskning
16700- 58577 	
	
 32%	

58577-85281	
 	
 25,6%	
 	
 	
 85281 ger kvar = 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 folkpension+ptillskott 
85281-106896	
	
 25,6+62=87,6%	
 21615 x 0,124 = 2680 kr 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 För ATP-del 
106896-121830	
 32+62  = 94%	
	
 14934 x 0,06 =     896kr 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 För ATP-del
121830-124581	
 35,2+62=97,2%	
  2751 x 0,028 =     77kr 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 För ATP-del
124581-174129	
 35,2+50=85,2%	
 49548 x 0,148 = 7333 kr 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 För ATP-del
174129-269991	
 35,2%	
 	
 	
  	
 	
   
269991-291800	
 32%
291800-441300	
 32%+ statlig 20%
441300- 	
 	
 32%+ statlig 25%



Make.
Inkomst kr per år	
 Marginalskatt
16700- 58577 	
	
 32%	

58577-106896	
	
 25,6%	
 	
 	
 	
 	
  
106896-121830Y	
 32%	
 	
 	
 	
 	

121830-269991	
 35,2%                                	
 	

269991-	
 	
 32%
	
 	
 	
 Minskning botillägg
- 76046 kr	
 	
 0%
76046-115346	
	
 62%
115346-115766	
 50%
115766- 	
 	
 0% 

Summa marginaleffekt	
 	
 	
 Kvar efter skatt och 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 bidragsminskning
16700- 58577 	
	
 32%	

58577-76046	
 	
 25,6%	
 	
 	
 76046 ger kvar = 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 folkpension+ptillskott 
76046-106896	
	
 25,6+62=87,6%	
 30850 x 0,124 =  3825 kr 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 För ATP-del
106896-115346	
 32+62  = 94%	
	
 8450 x 0,06 =        507kr 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 För ATP-del	
 	

115346-115766	
 32+50   =82%	
	
 420 x 0,18 =            76kr 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 För ATP-del
115766-121830	
 32%	
 	
 	
 	
 	
     
121830-269991	
 35,2%	
  
269991-291800	
 32%
291800-441300	
 32%+statlig 20%
441300- 	
 	
 32%+ statlig 25%

Det är anmärkningsvärt att de som har låg ATP  har marginaleffekt 
ensam 87,6-94,2-97,2% medan de som har högre ATP har 85,2%. 
Makar: 87,6-94% respektive 82%. Om man sänkte marginaleffekten 
för bostadstilläggen till d57% i första skiktet skulle det bli ensam 
82,6-89,2-92,2 för lägre ATP och 85,2 för högre, samt makar: 
82,6-89% för lägre ATP och 82% för högre.
         
Ett alternativ med bara en faktor 57%_för avtrappning av 
bostadstillägg. (Från sid 3406)
Utelämnas här. Se omr36-39k.pdf

Ingen i regeringen eller riksdagen har visat 
tillräckligt intresse för de lägsta inkomsterna.

2012. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 4900 kr per mån = 58 800 kr per år för 
ensam och 6000 kr per mån för makar/sambor= 72000 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.)
                            Ensam 	
 	
 	
 	
 	
  Makar lika inkomst 
Mån. Prelskatt      Efter skatt    Över- 	
    Överskott 	

lön     /mån   /år     /mån /år       skott/år 	
          /år 	

  6001     660   7920      5341   64092    -77908                  - 87816
  7001     891  10692     6110    73320   -73178                  - 69360
  8001   1122  13464     6879    82548   -59452                  - 50904
  9001  1353   16236     7648    91776   -50224                  - 32448 
10001  1591   19092     8410  100920   -41080                  - 14160 kris-
11001  1891   22692     9110  109320   -32680                       2640 gräns
12001  2192   26304     9809  117708   -24492                     19416
13001  2493   29916   10508  126096   -15904	
           36192
14001  2794   33528   11207  134484     -7516 kris-            52968
15001  3095   37140   11906  142872        872  gräns          69744



Januari 2013: Förslagen för bostadstilläggen på sid 95 i 
http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf bör bli att man helt 
slopar reglerna som föreskriver att kapital/förmögen-
heter och fastigheter ska påverka bostadstilläggen.

Tidigare sköttes pensioner och bostadstillägg för pensionärer o d av 
Försäkringskassan, nu har det flyttats över till Pensionsmyndigheten, 
www.pensionsmyndigheten.se 
106 44 Stockholm. Kundservice 0771 776 776.

För några år sedan gällde för pensionärer sedan många år tillbaka sär-
skilda högre grundavdrag i inkomstskattesystemet. Det gjordes om så 
att pensionärers inkomstskatter nu följer icke-pensionärernas system.
För att det skulle fungera infördes  något som kallas garantipensioner 
och ett nytt system för bostadstilläggen.

Hur garantipensionerna beräknas är så komplicerat att inte ens perso-
nal på Försäkringskassan förstod det. Garantipensionerna räknas ut av 
en robot som är konstruerad med många faktorer och procentsatser o d 
så att uträkningarna för de flesta nog blir obegripliga. Handläggarna på 
Försäkringskassan använde robotens uträkningar utan att ifrågasätta 
dem. Man kan säga att pensionärerna är i robotens våld, de kan bara 
hoppas att det blir rättvist.

För bostadstillägget gäller nu lagtexten i Socialförsäkringsbalken som  
i översättning till vanlig svenska blir såhär:
* Pensionsmyndigheten levererar med hjälp av sina robotar en pen-
sionsinkomst som ska betalas ut, och den beskattas enligt en kolumn i 
skattereglerna.

* Om pensionären har tur kan han få bostadstillägg. De beror av 
inkomst och bostadskostnad. 
    Inkomst är något mycket mer än pensionen. Se avsnittet i det 
följande om det. 
    Bostadskostnad är inte heller helt enkelt, se avsnittet i det följande 
om bostadskostnad.
   I enklaste fall är inkomsten lika med pensionen och 
bostdaskostnaden lika med bostadshyran.

* Bostadstillägget kan uppgå till ett visst maximalt belopp vid en viss 
låg inkomst, men trappas av med stigande inkomst så att det är helt 
borta vid någon högre inkomst.
   Se avsnittet om bostadstillägg i det följande.

*   Maximalt bostadstillägg: 
Om du är ensamstående
Du kan som mest få 4 990 kronor per månad i bostadstillägg. Det är 93 
procent av en bostadskostnad på 5 000 kronor plus ett tillägg på 340 
kronor. Om du har en bostadskostnad som är högre än 5 000 kronor 
kan du ändå inte få mer än 4 990 kronor i bostadstillägg, men om du 
har låga inkomster kan du ha rätt till ytterligare ersättning i form av 
särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Om du är gift, sambo eller registrerad partner 
Eftersom du delar bostadskostnad med någon kan du som mest få 
2 495 kronor i bostadstillägg. Det är 93 procent av en bostadskostnad 
på 2 500 kronor plus ett tillägg på 170 kronor. Om bostadskostnaden är 
högre än 2 500 kronor kan du ändå inte få mer än 2 495 kronor i 
bostadstillägg, men om du har låga inkomster kan du ha rätt till 
ytterligare ersättning i form av  särskilt bostadstillägg eller 
äldreförsörjningsstöd.
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Avtrappning av det maximala bostadstillägget.

Så här påverkar dina inkomster bostadstillägget

Om dina totala inkomster före skatt är lägre än ett så kallat fribelopp så 
kan du ha rätt till bostadstillägg med 93 procent av bostadskostnaden, 
enligt ovan.

Fribeloppet för år 2013:
	
 •	
 96 565 kronor för dig som är ensamstående
	
 •	
 86 108 kronor för dig som är gift
Fribeloppet är i det närmaste lika stort som beloppet för 
garantipension. Fribeloppet räknas om varje år genom att årets 
prisbasbelopp multipliceras med talet 2,17 om du är ensamstående och 
talet 1,935 om du är gift. Prisbasbeloppet är 44 500 kronor för år 2013.

Om dina inkomster är högre än ett fribelopp så påverkar det 
bostadstillägget. Vi räknar först ut hur mycket bostadstillägg dina 
bostadskostnader maximalt kan ge dig rätt till. Från den summan drar 
vi av en viss del av din inkomst. 

Den del av inkomsten som är högre än fribeloppet: av den delen drar 
man bort 62% av det som är under ett prisbasbelopp och 50% av det 
som är över ett prisbasbelopp. Ensampensionären förlorar med det 
62% av inkomsten i ett skikt som 2013 ligger mellan fribeloppet 
96560 kr och 96560+44500=141060 kr inkomst, och förlorar 50% av 
inkomsten som ligger över 141060 kr. Marginaleffekten är 62% 
respektive 50% för minskningen av bostadstillägget. Om marginal-
skatten  är t ex 30 % blir marginaleffekten av skatt och bostadstillägg 
tillsammans 92% respektive 80%
    Marginalskatten i skiktet 96560-141060 är 2013 (per månad 8047- 
11755) ca 20,3-26,5%. I skiktet närmast över 141060: ca 26,5%.  

I den inkomst som reducerar bostadstillägget ingår alla skatteplik-
tiga inkomster plus ett fantasibelopp på 15 % av delar av  kapital-
tillgångar/ förmögenhetstillgångar  som är över 100 000 kr. 

Där ingår som förmögenhet pengar i plånboken, på banken, värden på 
aktier  m m och taxeringsvärden på fastigheter.

Förmögenheterna är inga inkomster. Inkomster av förmögenhetera är 
avkastningar, t ex räntor på bankmedel, aktieutdelningar o d och de 
inkomsterna beskattas i vanlig ordning och medför avtrappningar av 
bostadstilläggen. 

Förmögenhetstillägget 15% av förmögenheterna är en extra förmögen-
hetsskatt. För avkastningen betalar man ju både skatt och minskning 
av bostadstillägg. 

Enligt DN 3 feb 2013 var sparräntorna  då:
Nordea kapital 0-100 000 kr ränta 0,5%. från 100 000 1,1 %
Handelsbanken min 50 000 0,65%
SEB  0,55%
Swedbank minst 50 000  0,6%
Riksgäldsspar minst 5000 0,75%

Om pensionären har 200 000  på banken är räntan säg 1% = 2000 kr.
Skatten på räntan är 30%= 600 kr.
Bostadstillägget minskar i första skiktet  med 62% av räntan 2000 kr= 
1240 kr
Förmögenhetstillägget är 15 % av 100 000= 15000 och det minskar 
bostadstillägget med 62% av det= 9300 kr.
Skatt och bidragsminskning blir : 600+1240+9300= 11 140 kr.
Den verkliga inkomsten av 200 000 kr på banken är 2000 kr och det 
ger en förlust (säg=skatt) på 11 140 kr= 557% av räntan 2000 kr.
En förståndig pensionär bör ta ut pengarna från banken och lägga dem 
i madrassen och tjäna 11 140-2000=9 140 kr per år, på 10 år 91 400 kr. 



Om pensionären har ett fritidshus som han byggde med egna händer i 
sin ungdom för 25 000 inklusive tomt, kan taxeringsvärdet nu ligga på 
600 000 kr.
Förmögenhetstillägget 15% blir 15% av 500 000 kr = 75 000 kr. 
Bostadstillägget minskar med 62% av det = 46 500 kr.
Dessa 46 500 kr är en sorts förmögenhetsskatt som är 7,75% av 
taxeringsvärdet 600 000 kr, en förmögenhetsskatt utöver den skatt/
avgift på ca 5000 kr som betalas på skattsedeln. 

Fastighetsavgift, drift och underhåll, vägavgifter o d samt bidrags-
minskning kan tillsamman bli 60 000 kr per år, 5000 kr per månad och 
10 000 kr per månad för den tid på året som fritidshuset kan användas. 
Det är ett orimligt högt pris.

Pensionären har ingen möjlighet lägga fritidshuset i madrassen och 
kan inte komma undan den orimliga minskningen av bostadstillägget.

Pensionärer som permanentbor i egna hus slipper förmögenhetstilläg-
get för taxeringsvärdet och  får 46 500 kr högre bostadstillägg om 
taxeringsvärdet är samma som för fritdshuset i exemplet. 

Mer om pensionärers bostadstillägg finns i sammandraget om pensio-
närer i   
Sven Wimnell  16 maj 2012:
Politik i maj 2012 och socialdemokraternas 
möjligheter att vinna valet 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Där finns bl a följande  beräkningar av marginaleffekter 2004 då 
prisbasbeloppet var 39 300 kr.
 

Summa marginaleffekt 2004.  (Från sid 3405) Pensionärer

Här gäller beloppsgränserna för bostadstillägg fall med maximalt 
tillägg.
Tabellen avser kommunalskatt, statlig skatt 200 kr tillkommer för alla.
Ensam.
Inkomst kr per år	
 Marginalskatt
16I700- 58577 	
 32%	

58577-106896	
	
 25,6%	
 	
 	
 	
 	
  
106896-121830	
 32%	
 	
 	
 	
 	

121830-269991	
 35,2%                                	
 	

269991-	
 	
 32%
	
 	
 	
 Minskning botillägg
- 85281 kr	
 	
 0%
 85281-124581	
 62%
124581-174129	
 50%
174129- 	
 	
 0% 
Summa marginaleffekt	
 	
 	
 Kvar efter skatt och 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 bidragsminskning
16700- 58577 	
	
 32%	

58577-85281	
 	
 25,6%	
 	
 	
 85281 ger kvar = 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 folkpension+ptillskott 
85281-106896	
	
 25,6+62=87,6%	
 21615 x 0,124 = 2680 kr 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 För ATP-del 
106896-121830	
 32+62  = 94%	
	
 14934 x 0,06 =     896kr 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 För ATP-del
121830-124581	
 35,2+62=97,2%	
  2751 x 0,028 =     77kr 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 För ATP-del
124581-174129	
 35,2+50=85,2%	
 49548 x 0,148 = 7333 kr 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 För ATP-del
174129-269991	
 35,2%	
 	
 	
  	
 	
   
269991-291800	
 32%
291800-441300	
 32%+ statlig 20%
441300- 	
 	
 32%+ statlig 25%

http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf
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Make.
Inkomst kr per år	
 Marginalskatt
16700- 58577 	
	
 32%	

58577-106896	
	
 25,6%	
 	
 	
 	
 	
  
106896-121830Y	
 32%	
 	
 	
 	
 	

121830-269991	
 35,2%                                	
 	

269991-	
 	
 32%
	
 	
 	
 Minskning botillägg
- 76046 kr	
 	
 0%
76046-115346	
	
 62%
115346-115766	
 50%
115766- 	
 	
 0% 

Summa marginaleffekt	
 	
 	
 Kvar efter skatt och 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 bidragsminskning
16700- 58577 	
	
 32%	

58577-76046	
 	
 25,6%	
 	
 	
 76046 ger kvar = 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 folkpension+ptillskott 
76046-106896	
	
 25,6+62=87,6%	
 30850 x 0,124 =  3825 kr 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 För ATP-del
106896-115346	
 32+62  = 94%	
	
 8450 x 0,06 =        507kr 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 För ATP-del	
 	

115346-115766	
 32+50   =82%	
	
 420 x 0,18 =            76kr 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 För ATP-del
115766-121830	
 32%	
 	
 	
 	
 	
     
121830-269991	
 35,2%	
  
269991-291800	
 32%
291800-441300	
 32%+statlig 20%
441300- 	
 	
 32%+ statlig 25%

Så beräknar vi dina inkomster
Från pensionsmyndigheten 6 feb 2013

När vi beräknar din inkomst för bostadstillägg ser vi på din nu-
varande årsinkomst. Om du har tillgångar kan även det påverka 
bostadstillägget. Vi räknar också med inkomst av kapital, som 
exempelvis ränteinkomster.
Vi beräknar din inkomst per år
Det är dina inkomster med belopp före skatt, som ligger till grund för 
beräkningen av bostadstillägg. Dina inkomster beräknas till en årsin-
komst. Om du har en inkomst som upphör inom ett år, räknas den ändå 
med som en årsinkomst. När inkomsten upphör kan bostadstillägget 
räknas om på nytt. Om du har varierande eller tillfälliga inkomster 
räknas de inkomster med som du uppskattar att ha under det närmaste 
året. Om du har inkomst av näringsverksamhet är det också din upp-
skattade inkomst det närmaste året som räknas med. Läs mer om 
inkomst av näringsverksamhet längre ned på sidan.
Meddela alltid oss när dina inkomster förändras. Läs mer under Anmäl 
alltid förändringar. 
 
Det här räknas med i din årsinkomst
Vi räknar med alla skattepliktiga inkomster. Om du har utländska 
inkomster, som pensioner, livräntor och arbetsinkomster, räknas de 
också med även om de inte är skattepliktiga i Sverige. 
 Som inkomst räknar vi till exempel:
	
 •	
 ålderspension, premiepension och efterlevandepension
	
 •	
 tjänstepension och avtalspension                                 
	
 •	
 privat pension                                                             
	
 •	
 livränta                                                                        
	
 •	
 arbetsinkomst                                                             
	
 •	
 inkomst av näringsverksamhet
	
 •	
 inkomst av kapital
	
 •	
 förmögenhetstillägg.
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Förmögenhetstillägg och inkomst av kapital
Vi räknar med de tillgångar, skulder och kapitalinkomster som du hade 
den 31 december året innan du lämnar din ansökan om bostadstillägg 
till oss.
Utifrån dina tillgångar beräknar vi ett förmögenhetstillägg som läggs 
till din årsinkomst. Förmögenhetstillägget blir 15 procent av de till-
gångar som överstiger 100 000 kronor. Om du är gift räknar vi tilläg-
get utifrån de tillgångar som överstiger 200 000 kronor. Om du har 
skulder räknar vi av dessa från dina tillgångar. Det gäller dock inte 
skulder för permanentbostad. Vi avrundar dina tillgångar nedåt till helt 
tusental kronor innan förmögenhetstillägget beräknas.

Det här räknas som tillgångar:
	
 •	
 behållning på konto samt kontanter, den del som sammanlagt 

överstiger 25 000 kronor
	
 •	
 aktier, fondandelar och övriga värdepapper
	
 •	
 kapitalförsäkringar
	
 •	
 återköpbara livförsäkringar
	
 •	
 privata bostadsfastigheter och bostadsrätter som inte är din 

permanentbostad
	
 •	
 fordran i pengar.
Så här värderas dina tillgångar
Marknadsnoterade delägarrätter (aktier, fondandelar och övriga värde-
papper) tas upp till 80 procent av marknadsvärdet.
Kapitalförsäkringar, livförsäkringar samt fordran tas upp till 100 
procent. 
Den del av det sammanlagda värdet av kontanter och bankmedel som 
överstiger 25 000 kronor tas upp till 100 procent.
 
Fastigheter tas upp till taxeringsvärdet. Fastigheter utomlands tas upp 
till 75 procent av marknadsvärdet. Bostadsrätter tas upp till sitt 
förmögenhetsvärde.
  

Det här räknas som inkomst av kapital:
	
 •	
 ränteinkomster
	
 •	
 utdelningar
	
 •	
 kapitalvinster vid försäljning av tillgångar
	
 •	
 inkomster vid uthyrning av privatbostad.

Du kan göra vissa avdrag från din inkomst av kapital
Skatteverket har regler för vilka avdrag du kan göra från din 
kapitalinkomst när du deklarerar. När vi beräknar för bostadstillägg tar 
vi endast med en del av dessa avdrag.
  
Vi räknar inte med avdrag för:
	
 •	
 räntekostnader, tomträttsavgäld eller förvaltningskostnader.

Vi räknar med avdrag för:
	
 •	
 kapitalförluster till den del du har kapitalvinster
	
 •	
 uppskovsbelopp och negativ räntefördelning.

Om du har inkomst av näringsverksamhet
När du beräknar din inkomst av näringsverksamhet får du göra samma 
avdrag från inkomsten som du gör i din självdeklaration, förutom 
avdrag för outnyttjat underskott från tidigare år. Avdrag för egen 
pensionsförsäkring är delvis begränsat — du får endast göra avdrag för 
den del som överstiger ett halvt prisbasbelopp.
  
Om du har svårt att uppskatta din inkomst av näringsverksamhet, kan 
du utgå från det senast deklarerade överskottet.
Till vanliga frågor och svar om bostadstillägg

Läs även 
Så beräknar vi din bostadskostnad

Sidan uppdaterades 2012-10-10

https://secure.pensionsmyndigheten.se/FragorOSvar.html#bostadstillagg
https://secure.pensionsmyndigheten.se/FragorOSvar.html#bostadstillagg
https://secure.pensionsmyndigheten.se/SaBeraknarViDinBostadskostnad.html
https://secure.pensionsmyndigheten.se/SaBeraknarViDinBostadskostnad.html


Så beräknar vi din bostadskostnad
Från pensionsmyndigheten 6 feb 2013

Vi kan bevilja bostadstillägg för olika slags boendeformer. 
Bostadskostnaden beräknas på olika sätt beroende på vilket slags 
boende du har. 
  
Om du bor i lägenhet
Om du bor i en hyreslägenhet räknas bostadskostnaden utifrån hyran 
för bostaden. Om du bor i andra hand räknas det på samma sätt.
Om du bor i en egen bostadsrätt räknas avgiften för bostaden samt 70 
procent av räntekostnaderna för lån som är tagna för bostaden och med 
bostaden som säkerhet.
Om du bor hos någon nära anhörig räknar vi utifrån att ni delar på 
bostadskostnaden. För dig som är inneboende hos någon annan än nära 
anhörig gäller din avtalade hyra.

Vad räknas med som bostadskostnad?
Andra kostnader kan vara medräknade i den totala hyran eller avgiften. 
Som bostadskostnad räknas till exempel även detta:
	
 •	
 Avgift för TV- och Internetabonnemang, om det är hyresvärden 

som har tecknat avtalet och avgiften därför ingår i din hyra.
	
 •	
 Övriga kostnader för utrustning av bostaden, som exempelvis 

avgift för inglasad balkong eller reparationsfond.
Om det i hyran inte ingår värme, vatten eller sophämtning, lägger vi 
till kostnaden för detta enligt ett schablonbelopp.

Vad räknas inte med som bostadskostnad?
Som bostadskostnad räknas inte avgift för parkeringsplats, avgift till 
hyresgästförening, avgift för hushållsel eller hyra av möbler. Om 
hushållsel eller möbler ingår utan angivna kostnader så gör vi avdrag 

med schablonbelopp. Egna kostnader för TV- och Internetabonnemang 
räknas inte med som bostadskostnad.
Om du har hyresrabatt eller av annan anledning har en reducerad hyra, 
räknar vi bara med den hyra som faktiskt betalas.

Om du bor på äldreboende
Om du bor på ett serviceboende eller ett äldreboende är 
bostadskostnaden den avgift du betalar för boendet. Övriga avgifter för 
till exempel mat eller omvårdnad räknas inte som bostadskostnad. 
Reglerna för vad som räknas med som bostadskostnad är i övrigt 
desamma som för lägenhet.

Om du bor i eget hus
Om du bor i ett eget hus räknas detta som bostadskostnad:
	
 •	
 fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift
	
 •	
 70 procent av räntekostnader för lån som är tagna för huset och 

med huset som säkerhet
	
 •	
 70 procent av tomträttsavgäld
	
 •	
 schablonbelopp för övriga driftskostnader såsom uppvärmning, 

vatten, avlopp, sophämtning, underhåll och försäkring.

Vi beräknar alltid dina driftskostnader enligt schablonbelopp. 
Schablonbeloppen bestäms varje år utifrån aktuella priser på till 
exempel el och olja.

Om du bor i ett eget hus på en lantbruksenhet räknas endast de 
kostnader som rör bostadsbyggnaden och tomtmarken med. Om du har 
lån som är tagna för lantbruksenheten i sin helhet, räknas bara en viss 
del av räntekostnaden med. Vi beräknar räntekostnaden utifrån 
bostadens taxeringsvärde i förhållande till hela lantbruksenhetens 
taxeringsvärde.



Om du bor i ett hus som du inte äger
Bostadskostnaden för dig som bor i ett hus som du inte äger själv 
beräknas utifrån din situation:
	
 •	
 Om du hyr huset av någon gäller reglerna som för 

hyreslägenhet.
	
 •	
 Om du bor i huset utan att betala någon hyra, men står för 

löpande driftskostnader, gäller också reglerna för 
hyreslägenhet. Detta gäller till exempel för dig som har 
överlåtit huset till ditt barn. Du får då bostadstillägg utifrån 
schablonbelopp för värme, vattenförbrukning, varmvatten och 
sophämtning.

	
 •	
 Om du bor tillsammans med någon nära anhörig som äger 
huset, räknas bostadskostnaden utifrån att ni delar 
bostadskostnaderna för huset.

	
 •	
 Om du delar boendet med någon annan än en nära anhörig, 
alltså när du bor som inneboende, blir bostadskostnaden din 
avtalade hyra.

Övriga boendeformer
Om du bor i ett arrenderat hus på en lantbruksenhet räknas bostadens 
arrendeavgift samt schablonbelopp för övriga kostnader som total 
bostadskostnad.
Om du bor i ett andelshus eller i en egen flerfamiljsfastighet bestäms 
bostadskostnaden till ett belopp som Pensionsmyndigheten fastställer 
utifrån de genomsnittliga bostadskostnaderna i Sverige. 
 
Om du bor i husvagn eller husbåt räknas den hyra eller avgift som 
betalas för uppställningen. Bor du på annat sätt beräknas 
bostadskostnaden enligt de belopp för fri bostad som fastställs i 
föreskrift från Skatteverket. Föreskriften finns på Skatteverkets 
webbplats. 
  

Det här minskar bostadskostnaden
Din bostadskostnad kan i vissa fall minskas, till exempel om:
	
 •	
 du har någon inneboende
	
 •	
 du delar bostad med någon nära anhörig
	
 •	
 du bedriver näringsverksamhet hemma
	
 •	
 du har bostadsbidrag till barnfamilj.
Vanliga frågor och svar om bostadstillägg

Bo med nära anhörig
Om du bor tillsammans med någon nära anhörig räknar vi med att ni 
delar på bostadskostnaden. Som nära anhörig räknas barn, barnbarn, 
föräldrar, syskon samt mor- och farföräldrar.

Schablonbelopp
Här finns de belopp som används vid beräkning av sådan 
bostadskostnad som bestäms av schablonbelopp:
Pensionsmyndighetens föreskrifter (PFS 2012:5)

Räkna ut om du har rätt till bostadstillägg

Sidan uppdaterades 2013-01-14
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Så mycket kan du få i bostadstillägg
Från pensionsmyndigheten 6 feb 2013

Din bostadskostnad ligger till grund för vad du kan få i bostads-
tillägg. Bostadstillägget är inkomstprövat och påverkas därför 
också av dina inkomster och eventuella tillgångar. 

Om du är ensamstående
Du kan som mest få 4 990 kronor per månad i bostadstillägg. Det är 93 
procent av en bostadskostnad på 5 000 kronor plus ett tillägg på 340 
kronor. Om du har en bostadskostnad som är högre än 5 000 kronor 
kan du ändå inte få mer än 4 990 kronor i bostadstillägg, men om du 
har låga inkomster kan du ha rätt till ytterligare ersättning i form av 
särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.
Om du bor i ett tvåbäddsrum, på till exempel ett sjukhem eller ett 
äldreboende, kan du få högst 2 093 kronor per månad i bostadstillägg. 
Det är 93 procent av en bostadskostnad på 2 250 kronor plus ett tillägg 
på 170 kronor.

Om du är gift, sambo eller registrerad partner 
Eftersom du delar bostadskostnad med någon kan du som mest få 
2 495 kronor i bostadstillägg. Det är 93 procent av en bostadskostnad 
på 2 500 kronor plus ett tillägg på 170 kronor. Om bostadskostnaden är 
högre än 2 500 kronor kan du ändå inte få mer än 2 495 kronor i 
bostadstillägg, men om du har låga inkomster kan du ha rätt till 
ytterligare ersättning i form av  särskilt bostadstillägg eller 
äldreförsörjningsstöd.

Om du och din partner lever åtskilda
Om du och din make, maka eller registrerad partner lever åtskilda kan 
ni i vissa fall få bostadstillägg som för ensamstående. Så kan det till 
exempel vara om en av er flyttar till ett äldreboende.

Så här påverkar dina inkomster bostadstillägget
Om dina totala inkomster före skatt är lägre än ett så kallat fribelopp så 
kan du ha rätt till bostadstillägg med 93 procent av bostadskostnaden, 
enligt ovan.
Om dina inkomster är högre än ett fribelopp så påverkar det 
bostadstillägget. Vi räknar först ut hur mycket bostadstillägg dina 
bostadskostnader maximalt kan ge dig rätt till. Från den summan drar 
vi av en viss del av din inkomst. Läs mer under Så beräknar vi ditt 
bostadstillägg.
Alla skattepliktiga inkomster, till exempel allmän pension, 
tjänstepension och privat pension räknas med när vi beräknar ditt 
bostadstillägg. Även vissa skattefria inkomster räknas med. Tillgångar 
över 100 000 kronor räknas också med i form av ett 
förmögenhetstillägg. Läs mer under Så beräknar vi dina inkomster.  
Ansök om bostadstillägg på webben
Till vanliga frågor och svar om bostadstillägg

Aktuella belopp
Fribeloppet för år 2013:
	
 •	
 96 565 kronor för dig som är ensamstående
	
 •	
 86 108 kronor för dig som är gift
Fribeloppet är i det närmaste lika stort som beloppet för 
garantipension. Fribeloppet räknas om varje år genom att årets 
prisbasbelopp multipliceras med talet 2,17 om du är ensamstående och 
talet 1,935 om du är gift.

Vad betyder orden?
Prisbasbelopp
Ett belopp som bestäms av regeringen varje år och som används främst 
för värdesäkring av olika förmåner.
Aktuella belopp
I Pensionsordlistan hittar du fler svåra ord förklarade.
Räkna ut om du har rätt till bostadstillägg

Sidan uppdaterades 2013-01-01
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Så beräknar vi ditt bostadstillägg
Från pensionsmyndigheten 6 feb 2013

Vi beräknar bostadstillägget utifrån din bostadskostnad per år 
och din årsinkomst.
Vi räknar först ut vad 93 procent av din bostadskostnad blir och gör 
sedan ett tillägg med 170 eller 340 kronor. Sedan drar vi en viss del av 
din årsinkomst. Summan som återstår blir ditt bostadstillägg, som 
delas med tolv och betalas ut varje månad.

Vi beräknar först din bostadskostnad
Vi utgår från vad din bostadskostnad är per år. Vi har en övre gräns för 
bostadskostnaden på 5 000 kronor per månad, vilket du kan läsa mer 
om under Så mycket kan du få i bostadstillägg.
Vi beräknar sedan det högsta möjliga bostadstillägg som kan betalas 
ut, vilket är 93 procent av din bostadskostnad plus ett tillägg på 170 
kronor per person för gifta, sambos eller registrerade partners och 340 
kronor för ensamstående. Högsta möjliga bostadstillägg kan du få om 
du har inkomster som är lägre än ett fribelopp. 
 

Exempel:
Bostadskostnaden är 4 500 kronor per månad.
Högsta möjliga bostadstillägg per år         
(4 500 kronor x 93% + 170 kronor) x 12 månader = 52 260 kronor

Vi gör avdrag för en viss del av din inkomst
Om du har inkomster som är högre än ett fribelopp, så gör vi avdrag 
med en viss del av inkomsten, ett så kallat inkomstavdrag. För att 
räkna ut avdraget beräknar vi årsinkomsten i två steg.
 

Exempel:
Ensamstående pensionär som för år 2013 har pension från 
Pensionsmyndigheten med 100 400 kronor per år före skatt, och 
tjänstepension med 12 500 kronor per år före skatt.
           Steg 1
          100 400 kronor x 100 %                     100 400 
          12 500 kronor x 80 %                          10 000 
          Avdrag för fribelopp                           - 96 565         
          Summa (reduceringsinkomst)           13 835
          Steg 2
          13 835 kronor x 62 %                           8 578 
          Inkomstavdrag                                    8 578   
Steg 1:
Här räknas varje inkomst med till 100%, 80% eller 50%, beroende på 
vilken slags inkomst det är. Läs mer nedan om till vilken del dina 
inkomster ska tas upp. Vi gör sedan avdrag för ett fribelopp. Den 
summa som återstår kallas för reduceringsinkomst.
Steg 2:
Här minskar vi inkomsten ytterligare, genom att räkna med två 
procentsatser:
	
 •	
 62 procent av reduceringsinkomsten upp till ett prisbasbelopp
	
 •	
 50 procent av reduceringsinkomsten som överstiger ett 

prisbasbelopp.
Prisbasbeloppet är 44 500 kronor för år 2013.
Det här blir ditt belopp för bostadstillägg  
Vi minskar beloppet för högsta möjliga bostadstillägg med 
inkomstavdraget. Summan som återstår blir ditt bostadstillägg.
Exempel:
Högsta möjliga bostadstillägg är beräknat till 52 260 kronor per år. 
Inkomstavdraget är beräknat till 9 250 kronor.
          Högsta möjliga bostadstillägg            52 260 kronor 
          Beräknat inkomstavdrag                     -8 578 kronor 
          Bostadstillägg per år                           43 682 kronor 
          Bostadstillägg per månad                   3 640 kronor
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Inkomsterna räknas med till 100, 80 eller 50 procent
När vi beräknar inkomstavdraget räknas dina inkomster med till olika 
stor del beroende på vilken slags inkomst det är.
Följande inkomster räknas med till 100 procent:
	
 •	
 ålderspension, premiepension, efterlevandepension                           
	
 •	
 inkomst av kapital                                                     
	
 •	
 förmögenhetstillägg.
Följande inkomster räknas med till 80 procent:
	
 •	
 tjänstepension och avtalspension                                  
	
 •	
 privat pension                                                            
	
 •	
 livränta                    
	
 •	
 skattepliktig del av vårdbidrag.
Följande inkomster räknas med till 50 procent:
	
 •	
 arbetsinkomster                                                        
	
 •	
 inkomster av näringsverksamhet.     
Till vanliga frågor och svar om bostadstillägg
Läs även 
Så beräknar vi dina inkomster
Så beräknar vi din bostadskostnad

Aktuella belopp
Fribeloppet för år 2013:
	
 •	
 96 565 kronor för dig som är ensamstående
	
 •	
 86 108 kronor för dig som är gift
Fribeloppet är i det närmaste lika stort som beloppet för 
garantipension. Fribeloppet räknas om varje år genom att årets 
prisbasbelopp multipliceras med talet 2,17 om du är ensamstående och 
talet 1,935 om du är gift.
Aktuella belopp som används för att beräkna din pension
Beräkningsexempel
Fler exempel på hur vi beräknar bostadstillägg
Räkna ut om du har rätt till bostadstillägg
Sidan uppdaterades 2013-01-01

https://secure.pensionsmyndigheten.se/FragorOSvar.html#bostadstillagg
https://secure.pensionsmyndigheten.se/FragorOSvar.html#bostadstillagg
https://secure.pensionsmyndigheten.se/SaBeraknarViDinaIkomster.html
https://secure.pensionsmyndigheten.se/SaBeraknarViDinaIkomster.html
https://secure.pensionsmyndigheten.se/SaBeraknarViDinBostadskostnad.html
https://secure.pensionsmyndigheten.se/SaBeraknarViDinBostadskostnad.html
https://secure.pensionsmyndigheten.se/AktuellaBelopp.html
https://secure.pensionsmyndigheten.se/AktuellaBelopp.html
https://secure.pensionsmyndigheten.se/BerakningsexempelBTP.html
https://secure.pensionsmyndigheten.se/BerakningsexempelBTP.html
https://secure.pensionsmyndigheten.se/BtpPrognosStart.html
https://secure.pensionsmyndigheten.se/BtpPrognosStart.html


Avtrappningsregler.
Här föreslås att förmögenhetstillägget 15% avskaffas både i systemet 
för bostadstillägg för pensionärer och i systemen för bostadsbidrag till 
barnfamiljer och ungdomar.I systemet för pensionärerna är det synner-
ligen angeläget bl a därför att avtrappningarna där blir 62% av tillägget 
I de andra systemen är det inte lika angeläget. Avtrappningarna  för 
barnfamiljerna blir bara 20% och för ungdomarna 33%. Pensionärer 
som kan få bostadstillägg är hårt drabbade av marginaleffekter som 
kan bli 97% för pensionsinkomster och 49% för arbetsinkomster.    

Pensionärernas bostadstillägg
Om dina totala inkomster före skatt är lägre än ett så kallat fribelopp så 
kan du ha rätt till fullt bostadstillägg

Fribeloppet för år 2013:
	
 •	
 96 565 kronor för dig som är ensamstående
	
 •	
 86 108 kronor för dig som är gift
Fribeloppet är i det närmaste lika stort som beloppet för 
garantipension. Fribeloppet räknas om varje år genom att årets 
prisbasbelopp multipliceras med talet 2,17 om du är ensamstående och 
talet 1,935 om du är gift. Prisbasbeloppet är 44 500 kronor för år 2013.

Om dina inkomster är högre än ett fribelopp 
Den del av inkomsten som är högre än fribeloppet: av den delen drar 
man bort 62% av det som är under ett prisbasbelopp och 50% av det 
som är över ett prisbasbelopp. Ensampensionären förlorar med det 
62% av inkomsten i ett skikt som 2013 ligger mellan fribeloppet 
96560 kr och 96560+44500=141060 kr inkomst, och förlorar 50% av 
inkomsten som ligger över 141060 kr. Marginaleffekten är 62% 
respektive 50% för minskningen av bostadstillägget. Om marginal-
skatten  är t ex 30 % blir marginaleffekten av skatt och bostadstillägg 
tillsammans 92% respektive 80%

Inkomster som används när bostadstillägget reduceras 
innehåller de vanliga inkomsterna samt ett fantasibelopp på 15% av 
delar av kapitatillgångar/ förmögenhetstillgångar som är över 100 000 
kr. 
Förmögenhetstillägget 15% av förmögenheterna är en extra för-
mögenhetsskatt som 2013 för pengar på banken (inklusive skatt på 
räntan) rör sig kring 557 % (över femhundra procent) av avkast-
ningen/räntan. För fastigheter blir det en extra förmöghetsskatt 
på  7,75% av taxeringsvärdet.

Dessa 15% bör avskaffas

Förslag till ändringar i Socialförsäkringsbalken (2010:110)

102 kap. Beräkning av bostadstillägg

Beräkning av bidragsgrundande inkomst
Grundläggande bestämmelse
7 § Den bidragsgrundande inkomsten är summan av
1. ett uppskattat överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 § 
inkomstskattelagen (1999:1229),
2. ett uppskattat överskott i inkomstslaget näringsverksamhet beräknat 
enligt 8 §,
3. överskott i inkomstslaget kapital beräknat enligt 9 § för året före det 
år då ansökan om bostadstillägg görs eller, vid omprövning av 
bidragsgrundande inkomst av annan anledning än som anges i 103 
kap. 3 §, året före det år bostadstillägget avser,

Punkt 4 stryks.
4. del av förmögenhet enligt 10�13 §§, och
5. vissa andra inkomster enligt 15 §. Lag (2012:599).



Inkomstslaget näringsverksamhet
8 § Överskott av en näringsverksamhet beräknat enligt 14 kap. 21 § 
inkomstskattelagen (1999:1229) ska ökas i enlighet med vad som 
anges i 97 kap. 4 § första stycket 1 och 4. Underskott av 
näringsverksamheten ska minskas med avdrag som avses i 97 kap. 4 § 
första stycket 1 och 4. Lag (2011:1075).

Inkomstslaget kapital
9 § Överskott i inkomstslaget kapital ska beräknas enligt 
bestämmelserna i 97 kap. 5 §.

10-13 § stryks
Förmögenhet
10 § Förmögenhet enligt 7 § 4 beräknas per den 31 december året före 
det år då ansökan om bostadstillägg görs eller, vid omprövning av 
bidragsgrundande inkomst av annan anledning än som anges i 103 
kap. 3 §, per den 31 december året före det år bostadstillägget avser. 
Lag (2012:599).

11 § Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten ska göras med 15 
procent av den sammanlagda förmögenhet som överstiger 100 000 
kronor för den som är ogift och 200 000 kronor för makar. Det 
framräknade förmögenhetsbeloppet avrundas nedåt till helt tusental 
kronor.

12 § I fråga om makar ska värdet av förmögenhet för var och en av 
dem beräknas utgöra hälften av deras sammanlagda förmögenhet efter 
avdrag enligt 11 §.

13 § Förmögenheten beräknas enligt lagen (2009:1053) om 
förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner.

Vissa andra inkomster
15 § Med vissa andra inkomster enligt 7 § 5 avses detsamma som i 97 
kap. 13 § första stycket 1�3, 5 och 6 samt ersättning från 
avtalsgruppsjukförsäkringar för sjukdomsfall som inträffat före år 
1991. Lag (2010:352).

Beräkning av reduceringsinkomst
Grundläggande bestämmelser
16 § Reduceringsinkomsten är summan av
1. sjukersättning, aktivitetsersättning, allmän ålderspension och 
änkepension,
2. pension och invaliditetsförmån som lämnas enligt utländsk 
lagstiftning,
3. inkomst av kapital enligt 7 § 3,

Punkt 4 stryks
4. del av förmögenhet enligt 7 § 4,

5. 50 procent av de delar av den bidragsgrundande inkomsten som 
består av arbetsinkomst enligt 67 kap. 6 § första stycket 
inkomstskattelagen (1999:1229),
6. 50 procent av de delar av inkomsten enligt 15 § som, bortsett från 
att skatteplikt inte föreligger, är av motsvarande slag som 
arbetsinkomst enligt 67 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen, och
7. 80 procent av övriga delar av den bidragsgrundande inkomsten,
minskad med ett fribelopp enligt 17-19 §§.

Många anser att pensionärerna halkar efter i välfärden.  
Att öka bostadstilläggen något och sänka skatten något 
för dem är gott och väl, men det är dags ta bort den 
grovt snedvridande effekten av regeln att 15% av kapital 
ska ses som inkomst. Regeln bör snarast tas bort. 



Bostadsbidrag för barnfamiljer och till hushåll utan 
barn.

Här utdrag ur Socialförsäkringsbalken (2010:110) som 
visar något om bostadsbidrag för barnfamiljer och de s k 
ungdomsbostadsbidragen till hushåll 18-28.
Bestämmelserna om att 15 % av förmögenhet ska tas 
upp som inkomst bör avskaffas.

96 kap. Rätten till bostadsbidrag

1 § I detta kapitel finns allmänna bestämmelser i 2 och 3 §§.
Vidare finns bestämmelser om
- barnfamiljer i 4-9 §§,
- hushåll utan barn i 10 och 11 §§, och
- förmånstiden i 12-15 §§.

Allmänna bestämmelser
Bidrag till kostnader för bostad
2 § Bostadsbidrag i form av bidrag till kostnader för bostad kan 
lämnas till
- barnfamiljer, och
- hushåll utan barn.

Sådant bidrag lämnas endast till kostnader för en bostad där den 
försäkrade är bosatt och folkbokförd. Vidare krävs att han eller hon 
äger eller innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt. Om det finns 
särskilda skäl, får bidrag dock lämnas till kostnaderna för en bostad 
där den försäkrade inte är folkbokförd.

97 kap. Beräkning av bostadsbidrag

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om
� bidragsgrundande inkomst i 2�13 §§,
� kostnader för bostad i 14 §,
� beräkning av bostadsbidrag till barnfamiljer i 15�18 och 20�23 §§,
� beräkning av bostadsbidrag till hushåll utan barn i 24�28 §§, och
� undantag när bidragsbehov saknas i 29 §. Lag (2011:1520).

Förmögenhet
6 § Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten ska göras med 15 
procent av den sammanlagda förmögenhet som överstiger 100 000 kr, 
avrundad nedåt till helt tiotusental kronor.

I den sammanlagda förmögenheten ingår förmögenhet för varje 
försäkrad samt för varje barn som avses i 96 kap. 4 och 9 §§.

7 § Tillägg för makars förmögenhet ska fördelas på makarna i 
förhållande till deras respektive andel av den sammanlagda 
förmögenheten.
Tillägg för barns förmögenhet ska fördelas lika mellan makar.

8 § Förmögenheten beräknas enligt lagen (2009:1053) om 
förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner, om inte annat följer av 
9 och 10 §§.
Förmögenheten beräknas per den 31 december det år som 
bostadsbidraget avser.



Vissa undantag för barns förmögenhet
9 § Vid beräkning av ett barns förmögenhet ska undantas ett belopp 
som motsvarar ersättning som barnet
1. har fått med anledning av personskada eller kränkning, om 
ersättningen inte avser ersättning för kostnader, eller
2. har fått från en försäkring med anledning av att barnet ådragit sig 
skada genom olycksfall eller sjukdom, om ersättningen inte avser 
ersättning för sakskada.

Första stycket gäller även en fordran som avser sådana ersättningar. 
Om ersättningen till någon del är skattepliktig enligt 
inkomstskattelagen (1999:1229) gäller undantaget beloppet före 
beskattning.

10 § Vid beräkningen av ett barns förmögenhet ska sådana tillgångar 
undantas som barnet har förvärvat genom
1. gåva eller testamente,
2. förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande 
enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande, och
3. avkastning av och sådant som trätt i stället för sådan egendom som 
avses i 1 eller 2.

Ett undantag enligt första stycket förutsätter dock att förvärvet har 
skett från någon annan än barnets förmyndare och att det är förenat 
med villkor
- som innebär att egendomen ska stå under förvaltning av någon annan 
än förmyndaren, utan bestämmanderätt för denne, och
- som anger vem som i stället ska utöva förvaltningen.

Bostadsbidrag till barnfamiljer

Grundläggande bestämmelser
15 § Bostadsbidrag till barnfamiljer beräknas enligt 18-23 §§.

Om den bidragsgrundande inkomsten överstiger 117 000 kronor för en 
försäkrad, eller för makar 58 500 kronor för var och en av dem, ska 
bidraget minskas med 20 procent av den överskjutande inkomsten.

16 § Bidrag som beräknas till mindre belopp än 1 200 kronor för helt 
år betalas inte ut.

17 § Bostadsbidrag får inte lämnas för fler än tre barn.

Bidrag till kostnader för bostad
18 § Bostadsbidrag lämnas månadsvis som bidrag till kostnader för 
bostad med 50 procent av den del av bostadskostnaden per månad som 
för familjer med
� ett barn överstiger 1 400 kronor men inte 5 300 kronor,
� två barn överstiger 1 400 kronor men inte 5 900 kronor, och
� tre eller flera barn överstiger 1 400 kronor men inte 6 600 kronor.

Högre bostadskostnad än som anges i första stycket får beaktas, om 
någon medlem av familjen är funktionshindrad. Lag (2011:1520).

19 § Har upphävts genom lag (2011:1520).



20 § Vid tillämpning av bestämmelserna om bostadskostnader i 18 § 
ska Försäkringskassan bortse från bostadskostnader som avser 
bostadsytor som överstiger
- 80 kvadratmeter för hushåll med ett barn,
- 100 kvadratmeter för hushåll med två barn,
- 120 kvadratmeter för hushåll med tre barn,
- 140 kvadratmeter för hushåll med fyra barn, och
- 160 kvadratmeter för hushåll med fem eller flera barn.
Större bostadsytor än som anges i första stycket får beaktas, om någon 
medlem av familjen är funktionshindrad.
21 § Försäkringskassan ska beakta bostadskostnader upp till följande 
belopp per månad, utan hinder av bestämmelserna i 20 § första 
stycket:
- 3 000 kronor för hushåll med ett barn,
- 3 300 kronor för hushåll med två barn,
- 3 600 kronor för hushåll med tre barn,
- 3 900 kronor för hushåll med fyra barn, och
- 4 200 kronor för hushåll med fem eller flera barn.
Särskilt bidrag
22 § Bostadsbidrag lämnas månadsvis som särskilt bidrag med
� 1 300 kronor till familjer med ett barn,
� 1 750 kronor till familjer med två barn, och
� 2 350 kronor till familjer med tre eller flera barn. Lag (2012:599).

Umgängesbidrag
23 § Bostadsbidrag lämnas månadsvis som umgängesbidrag med
- 300 kronor för ett barn,
- 375 kronor för två barn, och
- 450 kronor för tre eller flera barn.
Om det i hushållet finns såväl hemmavarande barn som sådana barn 
som avses i 95 kap. 2 § 3 lämnas umgängesbidrag med 75 kronor per 
månad för varje barn som berättigar till umgängesbidrag.

Beräkning av bostadsbidrag till hushåll utan barn

Grundläggande bestämmelser

24 § Bostadsbidrag till hushåll utan barn beräknas enligt 26- 28 §§.
Om den bidragsgrundande inkomsten överstiger 41 000 kronor för en 
försäkrad, eller 58 000 kronor för makar, ska bidraget minskas med en 
tredjedel av den överskjutande inkomsten.

25 § Bidrag som beräknas till mindre belopp än 1 200 kronor för helt 
år betalas inte ut.

Bidrag till kostnader för bostad
26 § Bostadsbidrag i form av bidrag till kostnaderna för bostaden 
lämnas med 90 procent av den del av bostadskostnaden per månad 
som överstiger 1 800 kronor men inte 2 600 kronor. Lag (2011:1520).

27 § Om bostadskostnaden överstiger 2 600 kronor lämnas 
bostadsbidrag med 65 procent av den överskjutande bostadskostnaden 
per månad upp till 3 600 kronor.
Högre bostadskostnad än som anges i första stycket får beaktas, om 
den försäkrade eller hans eller hennes make är funktionshindrad. Lag 
(2011:1520).

28 § Vid tillämpning av bestämmelserna om bostadskostnader i 26 och 
27 §§ ska Försäkringskassan bortse från bostadskostnader som avser 
bostadsytor som överstiger 60 kvadratmeter.

Större bostadsyta än som anges i första stycket får beaktas, om den 
försäkrade eller hans eller hennes make är funktionshindrad.



3 Bostadsbidrag för barnfamiljer.
Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst 
vid  beräkning av bostadsbidragen avskaffas. 
Det är dock inte lika angeläget som för pensionärerna. Marginal-
effekterna av regeln är för barnfamiljerna bara en tredjedel av 
pensio-närernas högsta marginaleffekt av samma regel. 

Men när förmögenhetsskatt nu tagits bort så att ickepensionärerna inte 
betalar förmögenhetsskatt kan det verka ologiskt att för de barn-
familjer som är beroende av bidrag ha kvar den förmöghetsskatt som 
15%-regeln innebär: på marginalen 20% av 15%= 3% där pensionären 
har 9, 3% (62% av 15%=9,3%) och icke-pensionärerna 0%. 

Hur noga var man med att beräkna statens kostnader när förmögen-
hetsskatten togs bort? När det gjordes borde man på samma gång ha 
tagit bort regeln 15% i bostadsbidragssystemen. 

Enligt DN 3 feb 2013 var sparräntorna  då cirka 1% (se sida 352):
Om banfamiljen har 200 000  på banken är räntan säg 1% = 2000 kr.
Skatten på räntan är 30%= 600 kr.
Bostadsbidraget  minskar med 20% av räntan 2000 kr= 400 kr
Förmögenhetstillägget är 15 % av 100 000= 15000 och det minskar 
bostadsbidraget med med 20% av det= 3000 kr.
Skatt och bidragsminskning blir : 600+400+3000= 4000 kr.
Den verkliga inkomsten av 200 000 kr på banken är räntan 2000 kr 
och det ger en förlust på  4000-2000=2000 kr=100% av räntan 2000 kr
En förståndig barnfamilj bör ta ut pengarna från banken och lägga dem 
i madrassen och tjäna 2000 kr per år, på 10 år 20 000 kr. 

Om riksdagen anser att de nuvarande regeln om 15% är lämplig och 
förenlig med de jämlikhetsideal man förespråkar, kan regeln behållas, 
men om så inte är fallet bör regeln om att 15 % av förmögenheter ska 
tas upp som inkomst vid  beräkning av bostadsbidragen avskaffas.

4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
Motsvarande belopp betalas som en kollektivavgift av riksdagen 
till public-serviceföretagen. För riksdagens finansieringen avskaf-
fas 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 penning-
värde motsvarar det ungefär vad en stor TV-apparat nu kostar. 

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

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

Många köpte nog radio till olympiska spelen 1936, på vintern i 
Garmisch-Partenkirchen och på sommaren i Berlin, där Hitler gjorde 
propaganda för sin politik. Man kunde höra hans stora tal i radion. Och 
höra reportage om Jesse Owen.



Svensk radio började om dagarna med klockorna i stadshuset klockan 
tolv och dagens dikt. Sedan följde ofta levande musik av kapell som då 
var vanliga. Halv ett kom Dagsnyheter från TT, väderleksrapport och 
börsnoteringar. I början av kvällen kom en timmes grammofonmusik.
Senare Dagsnyheter från TT igen och diverse program, bl a underhåll-
ningsprogram som blev en stor del av svenska folkets underhållning. 

För sin information om världen och vad som hände i den  hade man 
främst tidningar, radio och bio med förspel som innehöll diverse saker, 
bl a varje vecka journaler som SF-journalen och tyska UFA-journalen 
som visade bl a Hitler och tysk propaganda.  

De stora morgontidningarna var Stockholmstidningen, Dagens Nyhe-
ter och Svenska Dagbladet. Ute i landet hade de flesta inte råd med 
stocksolmstidningarna utan lär mest ha nöjt sig med att prenumerera 
på en lokaltidning som kunde komma som varannansdagstidning med 
tidning tre dar i veckan.

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

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

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

Internet kom till i början av 1990-talet, hade liten omfattning i början, 
men är nu jättestort och oumbärligt.

Sedan TV kommit till har biogåendet minskat. Internet har tagit 
annonser från tidningarna som nu är på fallrepet.

Mobiltelefonerna har kommit i rasande fart och har utvecklats till att ta 
hand om bilder, man fotograferar med telefonerna, tar in från internet, 
läser tidningar etc.

Användningen av internet har utvecklats. Alla som vill synas och höras 
måste finnas på internet. Det sägs att man kan få veta allt på internet, 
men det myckna som finns där gör det svårt att vaska fram det man vill 
ha tag i. 

Den nuvarande TV-avgiften är orättvis därför att den kräver samma 
avgift för ensamma som för hela familjer som bara behöver en licens 
för flera personer.

SVT har nu en stor verksamhet på Internet, man kan bl a se TV-pro-
gram där utan att ha betalt TV-avgift. För att lyssna på radio behövs nu 
ingen avgift.
*
Radio och SVT sysslar med publicservice som gäller information som 
alla behöver och som alla enligt en följd av demokratins princip måste 
ha. Det enda rimliga är att TV-avgiften avskaffas för hushållens del 
och kostnaden för publicserviceverksamheterna betalas av staten till 
dem  som utför verksamheterna som en kollektivavgift från hushållen, 
samtidigt som hushållens jobbskatteavdrag minskas i motsvarande 
mån och då på sätt som tar bort orättvisor.



TV-avgiften för företag bör behållas som nu. 

Lagstiftningsmässigt är det enkelt att genomföra omläggningen. Alla 
regler om hur publicservice-verksamheterna ska bedrivas  blir kvar  
och riksdagen får som nu göra de lagförändringar om ändringar i det 
som den vill ha. Riksdagen bestämmer nu vilken omfattning verksam- 
heterna ska ha och vad de får kosta. Det är något som ligger vid sidan 
om frågan om fördelning av kostnaderna på individerna i svenska 
folket.

Jobbskatteavdragen är olämpliga och måste reformeras så att välfärds-
fördelning blir bättre,  mer pengar till låga inkomster som måste tas 
från de högre inkomsterna. Den föreslagna omläggningen av TV-
avgifterna är ett led i detta. Andra led är att förbätttra sjuk- och arbets-
löshetsersättningar o d och samtidigt minska jobbskatteavdrag vid 
höga inkomster. 

* TV-avgiften bör ersättas med en kollektivavgift för hushållen, 
betald av staten, samtidigt som jobbskatteavdragen minskas med 
100 kr per månad utom för de lägsta inkomsterna. Det kan ske 
genom en enkel ändring av en brytpunkt i skalan för jobbskatte-
avdragen. 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 pris-
basbelopp 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 amorte-
ringskrav eller sämre ränteavdrag i huvud-
regeln bör föreslås av regeringen.
I 1990 års skattereform infördes en ny typ av kapitalinkomstbeskatt-
ning: Kapitalinkomster beskattas med 30% och kapitalutgifter ger 
avdragsrätt 30%, en procentsats som skruvas ner vid vissa höga 
kapitalutgifter. Systemet bör behållas och procentsatsen 30% behållas 
för både kapitalinkomster och kapitalutgifter. Vad man kan gör är att 
studera minskningen av avdragsrätten vid höga kapitalutgifter,  pro-
centsatser och storleksgränser,  och eventuellt minska avdragsrätten 
genom att ändra procentsatser och storleksgränser vid höga inkomster.

Inflationen är nu låg och riksbanken vill att den ska öka till 2%. Riks-
banken har rätt att självständigt styra den s k reporäntan. Riksbanken 
gjorde den negativ i början av 2015, 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 hus-
hållens ränteavdrag och att införa amorteringskrav för dem. Finansin-
spektionen har haft förslag till krav om amorteringar på nya lån från 
och med 1 augusti 2015, men har den 23 april 2015 dragit tillbaka 
förslagen då finansinspektionen troligen inte har rätt att utfärda sådana 
krav. Då menar somliga att det är nödvändigt att försämra ränteavdra-
gen. Statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena 

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


Andersson är med rätta emot detta då det på olämpligt sätt rubbar 
hushållens hushållsbudgetar, hushållen måste ha en rimligt bra stabili-
tet i reglerna som styr hushållens budgetar.

Amorteringskrav och minskade ränteavdrag minskar hushållens möj-
ligheter att köpa saker och ting, det minskar konsumtionen, och bidrar 
till att inflationen inte ökar så som riksbankschefen vill. företagen kan 
inte höja priserna och inte investera så att arbetslösheten sjunker. Både 
amorteringskrav och försämrade ränteavdrag motverkar riksbanksche-
fen önskemål om högre inflation.

Varken amorteringskrav eller sämre ränteavdrag i huvudregeln 
bör föreslås av regeringen.

Finansmarknadsministern (MP) tycks nu vilja införa amorterings-
krav för bostadslån.
Det är en olämplig högerpolitik som gynnar dem med höga in-
komster. Statsministern och finansministern bör som socialdemo-
krater 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 amor-
teringskraven. Kraven gynnar alltså de högre inkomsterna, vilket 
knappast kan vara en politik som passar socialdemokraternas 
ambitioner.

Tanken med statligt styrda amorteringskrav är felaktig, amorte-
ringskraven är i första hand en fråga mellan banker och låntaga-
re, 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.

Det finns en annan logik ifråga om försämringar. 

Istället för att försämra för alla husägare kan man försämra för 
dem som har hus med ovanligt högt värde och ovanligt höga 
ränteavdrag, vanligen ägare med höga inkomster.

Enligt “Dags att deklarera” får man för underskott av kapital skatte-
rduktion med 30% om underskottet är högst 100 000 kr.  Om under-
skottet  är större än 100 000 kr är skattereduktionen 30% av 100 000 
plus 21% av den del av underskott som överstiger 100 000 kr (gäller 
inte ivesteringsavdrag).



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 skatte-
reduktionen för delen mellan 50 000 och 100 000 11% av  50 000= 
5500 kr och skatterduktionerna  tillsammans 15 000 + 5500= 20 500 
kr. Skatterduktionen för underskott 100 000 blir 20,5% av under-
skottet. Kännbart.

Vid underskott över  100 000 kr blir skattereduktionen för delen 
över 100 00 kr: 11%.

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. 

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

Förslagen om amorteringar visar att bostadskostnaderna med amorte-
ringsförslagen 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 ök-
ningen 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 lev-
nadskostnader. och besvärande med hänsyn till rörligheten på bostads-
marknaden, 

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.
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”Staten måste ge möjlighet för fler att äga 
en bostad”

“ Kravet på kontantinsats och bankernas kreditprövning har gjort 
att stora grupper har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. 
Det är inte hållbart. Det är nu nödvändigt att utveckla en ny egna-
hemsrörelse. Någon form av statlig garanti vore ett steg i rätt rikt-
ning. Det skriver riksdagsledamoten Faradj Koliev (S) och 
professor Hans Lind.

Bristen på bostäder har länge stått i fokus i den bostadspolitiska 
debatten. Medan byggtakten har ökat väsentligt de senaste åren så har 
också priserna på bostäder stigit, vilket gjort det svårare för många att 
etablera sig på bostadsmarknaden. Detta har främst drabbat 
kapitalsvaga grupper. För att råda bot på denna situation så kan ett 
utvidgat statligt garantisystem bidra till ett steg i rätt riktning.

Ett bra samhälle kännetecknas av att människor har möjligheten att 
förverkliga realistiska drömmar. Går vi tillbaka 40–50 år var det till 
exempel självklart att en arbetarfamilj skulle kunna köpa en bostads-
rätt eller ett radhus i utkanten av en stad, och skapa dessa möjligheter 
var ett viktigt socialdemokratiskt mål. I grunden handlar det om varje 
människas frihet att utvecklas som han eller hon vill. Ett samhälle som 
utgörs av människor som inte kan förverkliga sina realistiska dröm-
mar, på grund av deras socioekonomiska bakgrund eller andra struktu-
rella orsaker, är inte ett starkt och dynamiskt samhälle och i längden 
inte heller ett hållbart sådant. I dag förblir tyvärr alltför många 
människors drömmar om en äga bostad ouppfylld, en dröm som inte 
minst finns hos de människor som har rötter i länder där bostadsägande 

är det självklara målet.

Vad är då hindret som gör att många med genomsnittliga inkomster 
eller inkomster lite under genomsnittet inte kan komma in på ägar-
marknaden?

Hindret är inte månadsutgifterna – även om räntorna skulle stiga med 
några procent skulle många i den målgrupp vi tänker på faktiskt bo 
billigare om de köpte en bostad i de billigare segmenten. Man har råd 
med en ägd bostad. Två hinder finns dock:

1 Det första hindret är kravet på en 15-procentig kontantinsats 
som för en bostad som kostar 2 miljoner innebär 300 000 kronor. Den 
genom-snittliga insatsen i Stockholms län ligger på cirka 320 000 
kronor. Har man inga föräldrar som kan hjälpa till, till exempel för att 
de inte ägt en bostad som stigit i värde, så är det svårt att få ihop denna 
summa. Eller så måste man ta dyra och riskabla blancolån. Grupper 
med ett begränsat sparkapital hänvisas till osäkra lån eller får fortsätta 
hyra.

2 Det andra hindret är bankernas kreditprövning där det krävs att 
hushållet i dag ska klara räntor på 6-7 procent, fastän inga prognoser 
pekar på sådana nivåer inom överskådlig tid. Om räntan skulle bli hög 
om 10 år så har ju hushållet kunnat amortera en hel del på sitt lån. Ett 
amorteringskrav tycker vi alltså är rimligt – man ska klara 1-2 procent 
amortering per år för annars har man egentligen inte råd att bo där.

Den genomsnittliga åldern för de som tar en kandidat- eller master-
examen ligger på 27–29 år. Det innebär att etableringen på arbetsmark-
naden för en stor grupp sker kring 30-årsåldern. Om man då varken 
kunnat spara pengar eller har föräldrar som kan hjälpa till så krävs 



minst 10 års sparande för att samla ihop till instansen. Målet om eget 
hem blir då svårt att förverkliga under småbarnsperioden då det kan 
vara särskilt attraktivt med ett radhus.

En majoritet av människor i åldrarna 20 till 35 år – en grupp som har 
svårt att etablera sig på bostadsmarknaden – skulle klara boendeut-
gifter på 5 000 kronor i månaden, men har alltså svårt att etablera sig 
på grund av avsaknad av eget kapital med dagens prisnivåer.

Vi ser inget annat sätt att lösa denna knut än någon form av statlig 
garanti både för att man ska kunna få lån i banken upp till 85 procent 
av värdet och för att få ner kontantinsatsen till mellan 5 och 10 pro-
cent. Garantin ska främst rikta sig till förstahandsköpare och för köp 
av relativt sett billigare bostäder. Ett krav för att få garantin är att 
hushållet under minst tre år deltagit i någon form av bosparande och 
där visat att man klarar de framtida kostnaderna. Stödet kan gärna vara 
lite generösare om hushållet köper nyproduktion för att stimulera ett 
billigare byggande även på ägarmarknaden.

Ett liknande system för statliga garantier återfinns i både Storbritan-
nien och Norge, där statliga garantier ges till kapitalsvaga grupper och 
grupper som vill köpa nyproducerade bostäder. Särskilt intressant är 
den norska modellen där det sedan länge finns en statlig Husbank som 
har uppgiften att underlätta för kapitalsvaga grupper att komma in på 
bostadsmarknaden. Erfarenheterna från dessa länder visar att staten 
kan och bör ta en aktiv roll för att möjliggöra människors drömmar om 
en egen bostad. Ur ett historiskt perspektiv är detta ingen revolutione-
rande idé inom den svenska bostadspolitiken. Under 1930-talet tog 
staten ett större ansvar, vilket ledde till att fler familjer kunde skaffa 
sig egna småhus.

Regeringens investeringsstöd för billiga hyreslägenheter och de 
planerade regelförenklingar som kan göra det enklare och snabbare att 
bygga är två åtgärder i rätt riktning. Attityder till olika upplåtelsefor-
mer varierar under olika perioder och politikens uppgift bör vara att 
underlätta för människor att komma in på både hyres- och ägarmark-
nader. Att göra det möjligt för fler att komma in på ägarmarknaden är 
viktigt inte minst för att minska segregationen på bostadsmarknaden. 
Att utveckla en ny egnahemsrörelse är en del av en nödvändig politik.

Vi vill dock också understryka att även andra bostadspolitiska åtgärder 
är nödvändiga, inte minst att kommuner, som ju har planmonopolet, 
aktivt planerar för ett bostadsbyggande som inkluderar alla samhälls-
grupper.

En fördel med garantier är att om allt går bra kostar de ingenting! Men 
självklart måste man utreda närmare vad olika utformningar kan leda 
till för kostnader i mer pessimistiska scenarier. När man lägger fram 
förslag om att hjälpa hushåll in på ägarmarknaden pekas ofta på den så 
kallade sub-prime krisen i USA som skapade en global finanskris. Men 
man kan som sagt lika gärna peka på Norge. Allt kan göras på bra och 
dåliga sätt, och av ett misslyckat exempel följer inte att tanken som 
sådan är felaktig.

Det är också vår övertygelse att om en regering inte vågar ta risker så 
kommer vi med säkerhet att misslyckas med att skapa ett bra och 
inkluderande samhälle.

Faradj Koliev (S), riksdagsledamot
Hans Lind, professor i fastighetsekonomi “



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
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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 
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Uppdatering av Statistikdatabasen sker måndag-fredag kl. 9.30.
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   Hushållens ekonomi
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   Hushållens ekonomi allmän statistik
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   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 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, 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]
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   Skatter	
 	
 	
 	
  

              Hälso- och sjukvård
	
 	
   Jord- och skogsbruk, fiske
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   Levnadsförhållanden
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   Offentlig ekonomi
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   Socialförsäkring m.m.
	
 	
   Socialtjänst
	
 	
   Transporter och kommunikationer
	
 	
   Utbildning och forskning
	
 	
   Ämnesövergripande statistik
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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.

http://www.scb.se/Gemensam/Filmer/Statistikdatabasen_en_instruktionsfilm.wmv
http://www.scb.se/Gemensam/Filmer/Statistikdatabasen_en_instruktionsfilm.wmv
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Statistikdatabasen/Statistikdatabasen-instruktion.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Statistikdatabasen/Statistikdatabasen-instruktion.pdf
http://www.scb.se/sv_/PC-Axis/Programs/PC-Axis/
http://www.scb.se/sv_/PC-Axis/Programs/PC-Axis/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Statistikatlasen/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Statistikatlasen/
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Regional%20statistik/Kartor/_Dokument/Introduktion-Statistikatlasen-2012.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Regional%20statistik/Kartor/_Dokument/Introduktion-Statistikatlasen-2012.pdf


Inkomststruktur för hushåll uppdelade i decilgrupper 
per konsumtionsenhet, medelvärde, tkr efter inkomst-
komponent, 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 10,7
Decilgrupp 1   23,2       -0,6 19,7 6,5 11,9
Decilgrupp 2   38,5        1,0 54,6 17,3 15,2
Decilgrupp 3   51,2        2,3 92,0 9,6   9,4
Decilgrupp 4   96,7        3,7 87,0 6,5 11,3
Decilgrupp 5 144,0        4,0 76,4 4,5 13,9
Decilgrupp 6 199,0        6,7 60,8 4,4 12,0
Decilgrupp 7 249,1        8,0 52,3 3,4 11,4
Decilgrupp 8 291,7      12,8 57,0 3,4   8,9
Decilgrupp 9 357,8      19,1 68,8 3,7   7,5
Decilgrupp 10 494,6     251,0    113,6 3,5   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          244,5       2 097 157,6  7801 143
0     0,0      0,0            0,0 411 816
1-19 tkr    8,5      7,5      2 534,7 299 177
20-39 tkr   29,7    29,6      4 979,6 167 387
40-59 tkr   49,9    49,7      7 988,2 160 148
60-79 tkr   70,0    70,0      9 298,7 132 912
80-99 tkr   91,5    92,7    21 522,7 235 340
100-119 tkr 109,8  108,6    34 689,0 316 050
120-139 tkr 130,2  130,3    40 977,7 314 763
140-159 tkr 150,2  150,3    51 918,7 345 605
160-179 tkr 170,2  170,4    65 452,3 384 492
180-199 tkr 189,9  189,8    68 680,4 361 713
200-219 tkr 209,9  209,9    73 634,6 350 779
220-239 tkr 230,0  230,0    78 858,3 342 881
240-259 tkr 249,9  249,9    83 336,1 333 436
260-279 tkr 270,1  270,1    90 928,6 336 689
280-299 tkr 290,1  290,1  102 496,6 353 344
300-319 tkr 309,9  309,9  112 440,2 362 789
320-339 tkr 329,9  329,8  113 989,5 345 561
340-359 tkr 349,8  349,7  107 452,7 307 201
360-379 tkr 369,7  369,6  100 979,6 273 151
380-399 tkr 389,7  389,6    89 737,0 230 271
400-499 tkr 442,7  439,0  325 995,3 736 355
500-599 tkr 544,1  541,2  171 251,5 314 741
600-799 tkr 678,9  669,3  161 142,5 237 365
800-999 tkr 884,3  877,0    67 915,1   76 798
1000+ tkr  1548,2        1234,8          108 957,8   70 379

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
00 Riket 
Totalt
16 år     4,5     0,0       443,4  98 671
17 år     8,9     4,8      893,3 100 442
18 år    17,6     8,6    1 866,6 105 874
19 år    50,3    37,6    5 715,1 113 564
20 år    98,5    78,5  11 975,3 121 570
21 år  117,1    94,2  14 769,5 126 085
22 år  134,5  107,1  17 683,4 131 513
23 år  152,2  131,4  20 444,6 134 325
24 år  169,9  160,9  23 117,9 136 041
25 år  187,0  186,2  24 250,6 129 651
26 år  205,4  212,2  26 284,5 127 979
27 år  221,3  233,1  27 030,2 122 165
28 år  235,4  248,7  28 608,7 121 522
29 år  247,8  260,4  29 646,1 119 646
30 år  257,2  267,3  29 890,0 116 225
31 år  266,4  275,0  30 450,3 114 284
32 år  276,6  281,3  31 918,8 115 410
33 år  287,5  289,7  33 072,1 115 043
34 år  296,2  295,3  35 260,1 119 054
35 år  304,5  301,4  35 466,2 116 462
36 år  313,3  305,8  35 496,4 113 307
37 år  322,3  311,9  37 176,5 115 341
38 år  332,0  317,8  38 947,4 117 299
39 år  340,0  321,9  41 556,4 122 207
40 år  348,9  327,2  44 572,4 127 761
41 år  357,0  331,1  45 021,4 126 101
42 år  360,7  334,2  46 304,1 128 362



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 år  367,1  337,8  47 118,0 128 356
44 år  365,2  336,1  45 759,5 125 314
45 år  368,7  338,2  45 460,1 123 288
46 år  369,7  338,6  47 611,8 128 791
47 år  373,3  339,6  50 468,5 135 207
48 år  371,2  338,1  50 611,4 136 362
49 år  369,9  336,3  50 448,7 136 401
50 år  367,3  334,5  49 872,9 135 781
51 år  365,4  332,2  46 186,6 126 395
52 år  359,8  328,4  43 280,0 120 278
53 år  359,7  328,1  41 851,9 116 351
54 år  351,7  324,0  40 342,0 114 698
55 år  352,6  324,1  40 546,0 114 991
56 år  350,6  323,6  40 101,2 114 379
57 år  348,8  322,3  40 254,6 115 395
58 år  344,2  320,0  39 688,4 115 314
59 år  342,1  317,1  38 699,7 113 117
60 år  340,7  314,3  37 633,7 110 444
61 år  335,2  313,0  37 795,9 112 758
62 år  333,2  310,0  37 090,8 111 330
63 år  326,0  302,7  35 694,1 109 493
64 år  316,4  292,0  35 994,8 113 761
65 år  315,7  277,4  37 022,6 117 259
66 år  300,4  248,3  36 146,1 120 332
67 år  287,4  236,4  34 601,6 120 399
68 år  275,4  227,0  33 218,8 120 626
69 år  268,3  221,1  31 740,3 118 283
70 år  250,3  205,8  28 739,4 114 827
71 år  234,2  192,3  24 802,6 105 905

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

72 år  227,3  190,7  21 769,0   95 770
73 år  217,6  185,1  18 125,8   83 316
74 år  209,2  181,3  16 303,0   77 921
75 år  203,1  179,4  15 521,3   76 439
76 år  197,8  177,0  14 168,5   71 637
77 år  197,3  179,2  13 059,1   66 200
78 år  193,8  177,8  12 089,9   62 390
79 år  191,3  176,5  11 002,7   57 503
80 år  185,0  171,6    9 897,5   53 495
81 år  183,3  171,3    9 200,0   50 198
82 år  182,0  170,1    8 934,7   49 087
83 år  181,0  168,3    8 320,2   45 956
84 år  179,1  167,1    7 821,9   43 665
85 år  178,8  166,5    6 924,8   38 727
86 år  177,1  164,7    6 460,9   36 479
87 år  176,5  163,3    5 609,9   31 790
88 år  175,1  160,6    5 021,3   28 681
89 år  174,1  159,3    4 427,0   25 434
90 år  171,6  155,0    3 689,9   21 506
91 år  170,3  152,8    3 087,9   18 128
92 år  166,8  149,7    2 410,0   14 445
93 år  167,5  148,7    2 059,3   12 296
94 år  166,9  147,8    1 657,4     9 930
95 år  166,4  144,2    1 014,3     6 097
96 år  164,2  141,5       693,9     4 225
97 år  160,1  136,3       483,8     3 022
98 år  155,8  132,5       305,1     1 958
99 år  150,6  127,0       178,3     1 184
100+ år 143,7  120,3       276,7     1 925



(Rubrikerna tycks omkastade)

Det går inte att med SCBs statistik få klar-
het 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 icke-
pensionärer, 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.



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
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 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
297	
 Utvecklingens krafter
298	
 Systemet för mänskliga verksamheter
301	
 Den fundamentala påverkanskedjan
303	
 Sven Wimnells hemsida på Internet: Samhällsplaneringens
	
 problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?

305	
 Något om välfärd och näringsliv. 26 maj 2016.
307	
 Näringslivet.
308	
 Svenskt Näringaliv
317	
 Arbetsförmedlingen         324	
 Handelsbanken

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


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, för-
slagsvis 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 konsumtions-
verksamheter och både både materiella och icke-materiella  verksam-
heter.

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


Hushållsverksamheterna

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 socialförsäk-
ringsministern 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.

http://wimnell.com/omr36-39zzzt.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzzt.pdf
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/annika-strandhall/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/annika-strandhall/


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 %	
	

 3	
 	
 12,4 %
 4	
 	
 12,3 %
 5	
 	
   4,3 %
 6	
 	
   1,2 %
 7+ 	
 	
   0,8 %   

Antal rum som krävs för att inte anses trångbodd
Enboende	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 2 rum
2 personer	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 3
Ensamförälder och Samboende med 1 barn	
 	
 	
 3
	
 	
 	
 	
   	
 2 barn	
              	
 4
	
 	
 	
                	
 3 barn                	
 5
                                                          	
4 barn                 	
 6
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.

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

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

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. 

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

Konsumentverket kan ha upplysningar om det.



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

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. 

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?

647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter, Kapital.

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 under-
skott i hushållsbudgetarna. Det utgår från lägsta rimliga levnadskost-
nader med genomsnittlig bostadshyra enligt statistiken för bostad 
enligt boverkets gällande norm.

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/

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/05/halsoresan-rehabilitering-och-arbetstraning-for-att-komma-ut-pa-arbetsmarknaden/
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/05/halsoresan-rehabilitering-och-arbetstraning-for-att-komma-ut-pa-arbetsmarknaden/
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/05/halsoresan-langsiktigt-halsoforebyggande-arbete-lonar-sig/
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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 	
 	
 	
 	
 	
  Makar lika inkomst 
Mån. Prelskatt      Efter skatt    Över- 	
    Överskott 
lön     /mån   /år     /mån /år       skott/år 	
          /år            
  6001    622     7464     5379   64548   -90452                 - 109904                   
  7001    844   10128     6157   73884   -81116                   - 91232
  8001  1066   12792     6435   83220   -71780                   - 72560                     
  9001  1288   15456     7713   92556   -62444                   - 53888 
10001  1510   18120     8491 101892   -53108                   - 35216  
11001  1743   20916     9258  111096   -43904                    -16808 kris-
12001  2038   24456    9963   119556   -35444                         112 gräns
13001  2334   27888   10667  128004   -26996	
           17008
14001  2630   31560   11371  136452   -18548                     33904                   
15001  2926   35112   12075  144900  -10100  kris-            50800
16001  3222   38664   12779  153348    -1652  gräns          67696
17001  3518   42216   13483  161796     6796                      84592
18001  3814   45768   14187  170244    15244	
          101488                  
19001  4110   49320   14891  178692    23692	
          118384
20001  4435   53220   15566  186792    31792                    134584
21001  4731   56772   16270  195240    40240	
          151480
22001  5027   60324   16974  203688    48688	
          168376                 
23001  5323   63876   17678  213136    57136	
          187272        
24001  5619   67428   18382  220584    65584	
          202168
25001  5915   70980   19086  229032    74032	
          219064                  
26001  6211   74532   19790  237480    82480	
          235960
27001  6507   78084   20477  245928    90928	
          252856
29001  7096   85152   21905  262860  107860	
          286720                  
30001  7394   88728   22607  271284  116284	
          303568                  
35001  9044  108528  25957  311484  156484	
          383968                                    
40001 11199 134388  28802  345624  190624	
          452248
45001 13849 166188  31152  373824  218824	
          518648
50001 16499 197988  33502  402024  247024                    565048
55001 19333 231996  35668  428016  273016	
          617032
60001 22383 268596  37618  451416  296416                    663832    

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.                         
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Det viktigaste politikområdet är området för hushållens förhållan-
den, hur de kan hålla tillräckligt goda levnadsförhållanden och 
viktigt är då  tillgången till pengar för levnadskostnaderna. Men 
regeringen har ingen politik för hushållen.

648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.

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 funktionsnedsätt-
ning samt äldreomsorg.
Omsorg om äldre människor
Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och 

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

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.

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.

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 föräldraledig-
het 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 jämställd-
het och en jämn fördelning mellan föräldrarna av det obetalda hem- 
och omsorgsarbetet samt har barnets bästa i fokus.  Inkomstbortfalls-
principen 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 föräldra-
penning efter barnets tvåårsdag. Begränsningen har till syfte att för-
korta tiden före etablering på arbetsmarknaden. 

– Identifiera problem och undersöka möjligheterna för olika familje-
konstellationer 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 an-
vända 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. 



Runt hushållen grupperar sig politikområden:

För förhållandet till utlandet  och för förhållandena där:
* Utrikespolitik. 
   Politik för en utrikesminister.
* Europapolitik. 
   Politik för en EU-minister. 
* Försvar. 
   Politik för en försvarsminister.
 * Politik för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. 
   Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Politik för Sveriges regioner och kommuner:
* Miljö  
   Politik för miljöminister för fysiska och sociala miljöer i 	
 
   regioner och kommuner.  
* Transporter. 
   Politik för en infrastrukturminister.
* Jobb.
    Politik för en arbetsmarknads-och etableringsminister.
* Näringar. 
   Politik för en näringsminister. 
* Handel. 
   Politik för en handelsminister.
* Landsbygdspolitik. 
   Politik för en landsbygdsminister.

Politik för verksamheter om förhållandet mellan människor o d: 
* Juridik. 
    Politik för en justitieminister.
* Sjuk- och hälsovård o d. 
   Politik för en socialminister med hälso- och sjukvård.
* Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst 
   Politik för en barn- och äldreminister m  med välfärd och 	
     
   socialtjänst o d

* Utbildning. Forskning. 
   Politik för utbildningsministrar.
* Kultur, konst od . 
   Politik för en kultursminister. Med demokrati.
* Migration. Integration o d. 
   Politik för en migrationsminister
* Polisen. Brott. Kriminalvård. 
   Politik för en inrikesminiser för brott och polis o d

För penningverksamheter:
.* Politik för statens finanser och statens stöd till regioner 	
    
    och kommuner o d. 
    Politik för finans- finansmarknads- och civilministrar.   



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

Miljöministern bör driva en regionplanering för jämlikhet i landet

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 regio-  
   ner, landsting och kommuner.

* Infrastrukturminister Anna Johansson. Transporter.

* Bostadsminister Peter Eriksson. Ledning av bostadsproduktion.

* Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Kompletterar miljö- 
   ministern.

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

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

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

* Utbildningsminister Gustav Gustav Fridolin. Grundskola.

* Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark
Knutsson. Högre utbildning och forskning.

* Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Gymna-
   sier 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.
 
* Finansminister Magdalena Andersson. Statens finanser.

* Finansmarknadsminister Per Bolund. Finansmarknad.

* Civilminister Ardalan Shekarabi. Statligt stöd till kommuner.
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DN TORSDAG 18 MAJ 2017
”Rekordmånga unga tvingas bo kvar i 
föräldrahemmet”
“ Hela 213 000 unga vuxna bor nu ofrivilligt hemma hos sina för-
äldrar. Det är den högsta siffran sedan vår rapport började publi-
ceras för tjugo år sedan. Det är nu dags för regeringen och Stefan 
Löfven att införa en kommunal bostadsgaranti för unga under 25 
år, skriver Marie Linder och Jonas Nygren, Hyresgästföreningen.
En egen bostad är avgörande för hur vi lever våra liv. Bostaden är en 
förutsättning för att unga vuxna ska kunna utveckla sina drömmar, sin 
självkänsla och i förlängningen bidra till hela Sveriges välmående. Det 
handlar om utveckling och tillväxt för både individ och samhälle. 
Människor måste ha en möjlighet att flytta till och från arbete och 
studier, bilda familj eller förändra sitt liv på andra sätt med hjälp av en 
ändrad boendesituation.

Därför är politikens svek mot en hel generation unga så kompakt. 
Dagens unga vuxna betalar ett högt pris för bostadsbristen. Kommu-
nerna måste tillsammans med staten ta ett tydligare ansvar för bostads-
politiken. Ett sätt att göra det är att landets kommuner, med hänvisning 
till bostadsförsörjningsansvaret, fullföljer det åtagandet och inrättar en 
ungdomsgaranti där unga vuxna under 25 år erbjuds ett förstahands-
boende.

Hyresgästföreningen har vartannat år sedan 1997 låtit undersöknings-
företaget Skop genomföra en undersökning om unga vuxnas boende. I 
dag presenteras siffrorna för 2017 och resultatet är nedslående. Det 
råder ett stort gap mellan hur unga vuxna bor och hur de vill bo. Det 
råder också ett stort gap mellan bostadsbyggandet och efterfrågan på 
bostäder med rimliga hyror.

Lite drygt 57 procent av Sveriges unga vuxna bor i egen bostad – det 
vill säga bostadsrätt, eget hus eller hyresrätt med förstahandskontrakt. 

Det är den lägst uppmätta andelen någonsin. En bidragande orsak är 
att andelen unga vuxna med egen hyresrätt har minskat. Samtidigt har 
andelen som bor kvar hemma eller i osäkra upplåtelseformer ökat.

Knappt en fjärdedel, nästan 200 000 av dem som har flyttat hemifrån, 
bor inte i egen bostad utan i andra hand, inneboende eller annat.

Knappt en av fyra, drygt 24 procent, bor hemma hos sina föräldrar. 
1997 var motsvarande andel 15 procent. Drygt 80 procent – 213 000 – 
av de som bor hos sina föräldrar skulle vilja flytta hemifrån det 
närmaste året. Det är ungefär som om samtliga invånare i Norr-
köpings, Östersunds och Hylte kommuner skulle flytta ifrån sina 
kommuner samtidigt. En hisnande siffra.

Dessutom visar årets undersökning att de som bor hemma generellt 
sett har betydligt sämre ekonomi och större ekonomisk utsatthet än de 
som har flyttat hemifrån. Exempelvis är arbetslösheten högre bland de 
hemmaboende än de som har eget boende.

Men undersökningen visar också att även de unga vuxna som har 
flyttat hemifrån har relativt hög ekonomisk utsatthet jämfört med andra 
grupper. Nästan 70 procent av alla inneboende saknar till exempel 
kontrakt för sitt boende vilket gör dem särskilt utsatta.

Och drygt fyra av tio unga mellan 20–27 år, alltså 365 000, som har 
flyttat hemifrån har inkomster som ligger under Konsumentverkets 
basnivå. Nästan var fjärde, 193 000 unga vuxna, lever dessutom under 
den gräns som Kronofogden har som lägstanivå att behålla vid 
skuldsanering.

Hyresgästföreningen har tidigare visat att vinstnivåerna för fastighets-
ägare redan är på en sådan nivå att det inte finns anledning att tro att 
marknadshyror på något sätt skulle förlösa byggandet i Sverige. Bo-
stadsbristen är helt enkelt inte följden av en illa fungerande prissätt-
ning, utan av en allt för passiv bostadspolitik. Att som vissa aktörer då 



tala om marknadshyror som ett sätt för fler att kunna få en egen bostad 
är ett direkt hån mot en hel generation unga. Ett sådant system skulle 
på inget sätt gynna de grupper man säger sig vurma för, utan tvärtom 
ytterligare öka utsattheten för dem med svagast ställning på bostads-
marknaden.

Hyresrätten är en flexibel boendeform som underlättar möjligheten till 
rörlighet på arbetsmarknaden och är därmed av stort samhällsintresse. 
Att inte kunna planera framtiden längre än vad den tillfälliga bostaden 
tillåter får förstås stora konsekvenser. Det är inte rimligt att livet ska 
behöva stå på vänt år efter år för att man tvingas bo under osäkra 
förhållanden eller måste bo kvar hos föräldrarna trots att man inte vill.

Samhället måste ta ett långt större ansvar för att öka bostadsbyggandet, 
främst av små hyresrätter med rimliga hyror. Rätten till en bostad är en 
grundläggande del i den allmänna välfärden.

Landets kommunpolitiker har ett stort ansvar för att använda de all-
männyttiga bolagen på rätt sätt och tillgodose kommuninvånarnas och 
lokalsamhällets behov. De behöver också låta de kommunala bostads-
bolagen behålla överskott för att kunna investera och se till att det 
byggs mer.

Kommunerna har ett tydligt ansvar för bostadsförsörjningen. De måste 
skaffa fram planer för bostadsbyggandet och använda sina allmän
nyttiga bostadsföretag till det de är till för – bygga och förvalta hyres-
rätter utifrån de behov som finns. En kommunal bostadsgaranti för 
unga kan bli ett viktigt verktyg för att se till att landets kommuner 
fokuserar på att bygga de bostäder det finns störst behov av.

Men kommunerna kan inte ensamma finansiera och genomföra den 
expansion som behövs av både bostäder och infrastruktur, därför 
behöver staten ta ett större ansvar.

Ett första steg är det investeringsstöd som regeringen har tagit fram 
och som enligt Boverket har stor efterfrågan. Det är ett sätt att åstad-

komma fler hyresrätter som människor har råd att efterfråga. Ett annat 
är att råda bot på den skattemässiga obalansen mellan olika boende-
former. Även där har regering och riksdag en möjlighet att med poli-
tiska beslut förbättra möjligheterna för att fler ska kunna efterfråga en 
hyresrätt.

En annan väg framåt är en mer genomtänkt markpolitik. Både statens 
och kommunernas mark måste användas på ett offensivt sätt för att 
bidra till ett ökat byggande av hyresrätter. Satsningar på infrastruktur 
måste kopplas ihop ännu tydligare med krav på att det byggs hyres-
rätter. Först då kan vi få ett samhälle där politiken inte sviker en hel 
generation unga vuxna som idag tvingas sätta sina vuxenliv på vänt.

Stefan Löfven, det är dags införa en kommunal bostadsgaranti för 
unga under 25 år.

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen”

“ Bakgrund. Rapporten

Undersökningen ”Unga vuxnas boende i Sverige 2017” publiceras i 
dag.

Hyresgästföreningen har undersökt hur unga vuxna bor vartannat år 
sedan 1997, detta är elfte året undersökningen genomförs.

Undersökningsföretaget Skop har under mars–april 2017 ställt frågor 
till 4 211 unga vuxna mellan 20 och 27 år kring hur de bor, deras 
boendeekonomi, hur de vill bo och hur de ser på sina möjligheter på 
bostadsmarknaden.

Urvalet är uppdelat på fyra grupper: Malmö/Lund, Göteborg, 
Stockholm och övriga riket. Enkätmaterialet har kompletterats med 
öppen statistik från SCB och Boverket. “ 



Bard DN 21 maj 2017



Kapitel 4: Svenska folket. Yrkes-
verksamheter, näringsliv, forsk-
ning, utbildning och statistik om 
allt.
Innehåll:
Sida
216	
 Klicka på följande och läs:
	
 Sven Wimnell 23 maj 2017:
	
 Yrkesverksamheter enligt SSYK 2012. Näringsliv enligt SNI 
	
 2007. Utbildning enligt SUN 2000, Forskningsämnen 2016.
	
 SCBs statistik om allt. http://wimnell.com/omr36-39zzzzk.pdf
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Klicka på följande och läs:

Sven Wimnell 23 maj 2017:
Yrkesverksamheter enligt SSYK 2012. Näringsliv enligt SNI 2007. 
Utbildning enligt SUN 2000, Forskningsämnen 2016.
SCBs statistik om allt. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzzk.pdf

Innehåll:
Sida
 4	
 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens 
	
 krafter.
 7	
 Politikens höger–vänster har börjat spela ut sin roll
 9	
 Utvecklingens krafter.
10	
 Systemet för mänskliga verksamheter
13	
 Den fundamentala påverkanskedjan
15	
 Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för 
	
 mänskliga verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK 
	
 och SAB.

27	
 Klassifikationssystemet för verksamheter. Med ämnen i 
	
 SAB Libris, DC (Dewey) och DK (UDK) Kompletterad med 
	
 yrkesverksamheter med kod enligt Standard för svensk 
	
 yrkesklassificering (SSYK)

29	
 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
50	
 2 Religiösa verksamheter o d.
57	
 3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
71	
 4 Sambandsforskningsverksamheter
71	
 5 Naturforskning. Matematikverksamheter
85	
 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter

176	
 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer
224	
 8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur
236	
 9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi

247	
 Arbetskraftsundersökningarna 2016
247	
 Lönestrukturstatistik, hela ekonomin

250	
 Officiell statistik efter ämne
250	
 Arbetsmarknad
255	
 Befolkning
257	
 Boende, byggande och bebyggelse
259	
 Hushållens ekonomi
261	
 Levnadsförhållanden
262	
 Näringsverksamhet
266	
 Utbildning och forskning

276	
 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2016
303	
 Klicka på följande och läs om forskning:
	
 http://wimnell.com/omr40zj.pdf

304	
 Statistiska centralbyrån, SCB.21 maj 2017.
305	
 Sveriges officiella statistik
306	
 Statistikansvariga myndigheter
310	
 Officiell statistik efter ämne
311	
 Klassifikationer och standarder

312	
 SUN, Svensk utbildningsnomenklatur
315	
 Grundskolanoch gymnasiet
315	
 Gymnasiet. Programstruktur och examensmål
316	
 Samhällsjunskap. Gymnasiet.
320	
 Om utbildning i skolan

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


321	
 Religion och levnadskunskap
322	
 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan
323	
 Tillägg i mars 2016 om undervisningen i Religion och 
	
 levnadskunskap och Samhällskunskap.

324	
 Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI)

330	
 AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012

333	
 Yrkesområde 1 – Chefsyrken

346	
 Yrkesområde 2 – Yrken med krav på fördjupad högskole-
	
 kompetens

365	
 Yrkesområde 3 – Yrken med krav på högskolekompetens eller 
	
 motsvarande

376	
 Yrkesområde 4 – Yrken inom administration och kundtjänst

381	
 Yrkesområde 5 – Service-, omsorgs- och försäljningsyrken
387	
 Yrkesområde 6 – Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk 
	
 och fiske

389	
 Yrkesområde 7 – Yrken inom byggverksamhet och tillverkning

397	
 Yrkesområde 8 – Yrken inom maskinell tillverkning och 
	
 transport m.m.

405	
 Yrkesområde 9 – Yrken med krav på kortare utbildning eller 
	
 introduktion

409	
 Yrkesområde 0 – Militära yrken
-410



Kapitel 5 : 
Innehållet i sammanställningar 
från och med 10 oktober 2016 
med riksmötets öppnande hösten 2016 till 
5 april 2017 för inrikes förhållanden och till 
30 maj 2017 för utrikes förhållanden 

Innehåll:
Sida

219	
 Sven Wimnell 
	
 10 oktober 2016:	
  http://wimnell.com/omr36-39zzzx.pdf
222	
 9 november 2016:	
  http://wimnell.com/omr36-39zzzy.pdf
229	
 3 december 2016:	
  http://wimnell.com/omr36-39zzzz.pdf
233	
 20 december 2016:	
  http://wimnell.com/omr36-39zzzza.pdf
238	
 16 januari 2017:	
  http://wimnell.com/omr36-39zzzzb.pdf
244	
 5 februari 2017: 	
  http://wimnell.com/omr36-39zzzzc.pdf
248	
 15 februari 2017:	
  http://wimnell.com/omr36-39zzzzd.pdf
251	
 5 mars 2017: 	
 	
  http://wimnell.com/omr36-39zzzze.pdf
254	
 19 mars 2017: 	
  http://wimnell.com/omr36-39zzzzf.pdf
257	
 5 april 2017:	
 	
  http://wimnell.com/omr36-39zzzzg.pdf
258	
 25 april 2017: 	
	
  http://wimnell.com/omr36-39zzzzh.pdf
259	
 9 maj 2017: 	
 	
  http://wimnell.com/omr36-39zzzzi.pdf
265	
 30 maj 2017 	
 	
 :http://wimnell.com/omr36-39zzzzj.pdf

Tidningsartiklar kan ge uppfattningar om vad som pågår, ge fakta 
och många slags åsikter, både önskvärda och ej önskvärda.

Artiklar om utrikes förhållanden finns i dokumenten för varje dag  
fram till  30 maj 2017.

Artiklar om inrikes förhållanden finns bara fram till 10 januari 2017, i 
http://wimnell.com/omr36-39zzzzb.pdf :
Kapitel 3: Några tidningsartiklar 18 december 2016 till 10 januari 
2017 som rör de sämst ställda, hälso- och sjukvård, stress,  trygghet, 
hemlösa, barn, ungdomar, kvinnor och äldre. Och historia. Artiklar om 
ekonomi, näringar, försvar od kunde av utrymmesskäl ej komma med.

Enstaka tidningsartiklar om inrikes förhållanden finns i sammanställ-
ningarna zzzzc och senare. Fullständiga förteckningar om inrikes 
förhållanden efter den 10 januari kommer att redovisas i mån av 
arbetstid för det. 
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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

Innehåll
Sida	

	
   Inledning

 6	
    Sven Wimnells hemsida på Internet: 
	
 Samhällsplaneringens problem.
	
 Hur ska man kunna förbättra världen ?

 8	
 Ämnet om  samhällsplaneringens problem

 9	
 Innhållet i:
	
 Till statsminister Stefan Löfven 
	
 den 10 september 2016.
	
 http://wimnell.com/omr36-39zzzv.pdf

12	
 Riksmötets öppnande

12	
 Tal av HANS MAJESTÄT KONUNGEN
13	
 Tal av Statsminister STEFAN LÖFVEN (S)
23	
 Budgetpropositionen för 2017
24	
 Budgeten för 2017 på fem minuter
27	
 Statens budget 2017 i siffror

30	
 Budgetmotioner för 2017
	
 Motion 2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) 
	
 (pdf, 656 kB)

	
 Motion 2016/17:3419 av Jan Björklund m.fl. (L) 
	
 (pdf, 982 kB)

	
 Motion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C) 
	
 (pdf, 1543 kB)

	
 Motion 2016/17:3320 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 
	
 740 kB)

	
 Motion 2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) 
	
 (pdf, 783 kB)

30	
 Sänkt skatt enar alliansen
32 	
 Så vill partierna satsa inom olika områden

34	
 De andras analys av integrationen är ofullständig (SD)
35	
 Fakta. SD-förslag
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35	
 Några tidningsartiklar om politik från den 17 september  
	
 till och med 10 oktober 2016.

35	
 Varför ska just ekonomer och jurister granska regeringen?
38	
 Tipset ledde till att Sveriges riksrevisorer tvingades gå
45	
 Ökade hotet mot Sverige hölls hemligt	

47	
 Vi kan vänta oss högre anslag till försvaret
48	
 Enda vägen framåt är att vi hjälps åt globalt

50	
 Löfven befäster blocken
52	
 Folkpartier klarar det inte riktigt
53	
 Mer till investeringar och underhåll av järnväg
55	
 Mottagande av nyanlända får halva potten
57	
 Riksdagsutskott kräver besked om ryskt hot

58	
 Tusentals mår dåligt inför att gå till jobbet
59	
 Mänskligheten står på spel i flyktingfrågan
62	
 Löfven: Krisen är global och måste lösas gemensamt
63	
 Bristen på pengar ett stort problem för FN
64	
 Fredsplanen har nått vägs ände

65	
 Lärarnas kompetens måste stärkas
66	
 Från slaveri till den första svarta presidenten
69	
 Interna S-krav på ännu mer pengar till kommunerna
72	
 Budgetens 26 utgiftsområden
73	
 De fem stora striderna återstår

74	
 Flera löften väntar på att infrias
75	
 De ger med ena handen och tar med den andra
77	
 Regeringens underskott ger inte låg arbetslöshet
79	
 Regional kultur budgetvinnare

80	
 Satsningen på läslov är att erkänna skolans misslyckande

82	
 I ministerns tidsmaskin
84	
 Moderaterna har svårt att ta väljare från SD
86	
 Utsläpp i Sverige fel fokus för svensk klimatpolitik
89	
 Sveriges hantering av unga får kritik
90	
 Få flyktingar får skydd trots ländernas löften

91 	
 Tidigare utvandring från Afrika än väntat
92	
 Ericsson kan lägga ned all tillverkning i Sverige
93	
 Maktkampen är i full sving
94	
 Människans framtid sedd ur ett snävt teknologiskt perspektiv
97	
 På kollisionskurs med Nordkorea

99	
 Att göra forskning tillgänglig för alla kräver mer stöd
101 	
 Ett blodbad är att vänta
104	
 Beskedet väcker chock och ilska i Borås
106	
 Strid väntar om kritiserat handelsavtal
107	
 Regeringen ger dubbla besked om välfärden

110	
 Hur man än mäter faller svenska skolresultat kraftigt
112	
 Kinberg Batra behöver vara tydlig om SD
115	
 Pressad M-ledare vägrar ge klart besked
117	
 M:s vaga svar hotar alliansen
118	
 Ministern kräver svar av Åkesson

120	
 Tuff strid om delstaterna som avgör
122	
 Verkligen en debatt
123	
 Ingen trygghet för svenska bild- och formkonstnärer
125	
 M-väljare: Samarbeta med SD
127	
 Gävle testplats för både alliansen och SD



130	
 Samarbete med SD
131	
 Ny valrörelse i sikte – utan Miljöpartiet
132	
 Därför är Donald Trump ett hot mot demokratin och 
	
 världsfreden
135	
 Ryktet om kommunernas ineffektivitet är överdrivet
138	
 100 miljoner följer första tv-duellen

141	
 Trumps världsbild tog form här
143	
 Nato lovar ge Sverige hjälp vid en kris
143	
 Sverige och Storbritannien fördjupar försvarssamarbetet
145	
 Clinton fick ut Trump på hal is
147	
 Högljudda bråk mellan anhängare inför debatten

148	
 Trumps dåliga insats lär inte påverka mycket
149	
 Trump kan skaka om EU
151	
 Han gör Israels nationalister nöjda
152	
 Clinton är enda svaret
153	
 Opinionsrysare väntar efter mötet

155	
 Utrikesfrågorna fick liten plats i den första duellen
156	
 Trump klarar inte att ge konkreta svar
157	
 Avhoppade riksrevisorn nekas avgångsvederlag
158	
 Motprestation ska krävas för att få försörjningsstöd
160	
 De vill ha överskott i budgeten redan 2018

162	
 Skrota skolpengen som ger friskolornas stora vinster
164	
 Vi och MP vill fortsätta vårt samhällsbygge
176	
 Regeringen lägger ut politiken på ämbetsverk
178	
 Plötsligt hände något när Kinberg Batra började tycka som 
	
 jag (SD)
190	
 SD vill vara både mot och med etablissemanget

191	
 Lär barnen att de kan påverka sina hjärnor
195	
 Att vara i hennes kläder
196	
 Ökat stöd ska vända dyster utveckling
198	
 Björklund vill samarbeta över blockgränsen
201	
 Beskedet pressar Moderaterna att tala klarspråk

202	
 Kinberg Batra är tveksam till idén
203	
 Ministern vill ha ökat svenskt samarbete
204	
 En ny giv för alliansen
205	
 De borgerliga splittrade om stöd från SD
207	
 Stefan Löfven: Blockpolitiken skadlig

208	
 Löfven backade efter storgräl om nazism
210	
 Statsvetare: Småpartierna klarade sig bäst
211	
 Yrkes- och folkhögskolor satsar på lärarassistenter
213	
 Regeringen vill se kraftig minskning av torskfisket
214	
 Senatorer tar avstånd från Trump

216	
 Riksdagens snabbprotokoll. Tisdagen den 20 september 
	
 2016. Debatt med anledning av budgetpropositionens 
	
 avlämnande. 
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SBN 9789187347436 © Per Molander 2014
Omslag Miroslav Sokcic Svante Weyler Bokförlag, 
Stockholm 2014 www.weylerforlag.se

Innehåll
1. Ojämlikheten och dess skugga
2. Spela kula
3. Ojämlikhetens arkeologi
4. Slutet på sagan
5. Konsten att flyga
6. Åter till det sociala kontraktet
7. Liberalism och ojämlikhet
8. Konservatismen: ojämlikhet som nödvändighet och 	
     

	
 tillgång
9. Socialdemokratin och ojämlikheten
10. Bokslut
NOTER

  REFERENSER

 
365     Tillägg 14 oktober 2016: Protokoll till partiledardebatt i 
	
 riksdagen den 12   oktober 2016.

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

Innehåll:
 7	
 Sven Wimnells hemsida på Internet: 
	
 Samhällsplaneringens problem.
	
 Hur ska man kunna förbättra världen ?

 9	
 Ämnet om  samhällsplaneringens problem
11	
 Utvecklingens krafter.
12	
 Systemet för mänskliga verksamheter.
15	
 Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till  44 
	
 områden. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken.

35	
 För sina verksamheter behöver människorna kunskaper. 
	
 Universítet och högskolor, forskningsråd och andra aktörer för 
	
 utbildning och forskning bör kunna förse med det som behövs.

35	
   De har undersökts och deras verksanheter har redovisats i 	
   
           sammanställningen  http://wimnell.com/omr40zj.pdf
	
   Klicka hem den från Internet och läs.

35	
    Innehållet 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

http://www.weylerforlag.se
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37	
    Standard för svensk indelning av forskningsämnen
42	
    Naturvetenskap.
48	
    Teknik.
52	
    Medicin och hälsovetenskap.
55	
    Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin  
60	
    Samhällsvetenskap
62	
    Humaniora och konst

64	
 Som framgår av  http://wimnell.com/omr40zj.pdf
	
   är det inte lätt att hitta kunskaper hos universitet. högskolor och  
            andra institutioner för utbildning och forskning.

64	
   Utbildingssystemet och samhällsplaneringens problem  har  
           undersökts i: Sven Wimnell  4 september  2014:
	
 Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.
	
 http://wimnell.com/omr36-39zzm.pdf

65	
 Innehåll i Sven Wimnell  4 september  2014:
	
 Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.
	
 http://wimnell.com/omr36-39zzm.pdf

71	
 Efter 4 september 2014 har tillkommit  många samman-
	
 ställningar om samhällsplaneringens problem 
75	
   Det viktigaste att läsa är  sammanställningarna under 2016.
77	
   Innehållförteckningar till 36-39zzzk-zzzx:

77	
   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

 83	
 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

 93	
 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

 94	
 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

 97	
 Sven Wimnell 29 april 2016: Vårbudgeten 2016, tidnings-
	
 artiklar och förslag om en svensk världsplanering för svenska 
	
 behov och planeringar för Sverige och 6 svenska regioner.
	
 http://wimnell.com/omr36-39zzzo.pdf

104	
 Sven Wimnell 8 maj 2016: Hushållens levnadskostnader. 
	
 Samhällskunskap, samhällsplanering. Sveriges regioner. 
	
 Regionplanering. Förstamajtal 2016. Miljöpartiet. 
	
 Oppositionen. Kungen
	
 http://wimnell.com/omr36-39zzzp.pdf

107	
 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
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108	
 Sven Wimnell 30 maj 2016: Samhällsplaneringens problem.
	
 Hur ska man kunna förbättra världen ? Ny regering 25 maj 
	
 2016. http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf

110	
 Sven Wimnell 4 juni2016: 
	
 Verksamheterna i 22 politikområden och något om samhälls-
	
 planeringens problem. Kulturministern: Skattepengar ska inte 
	
 gå till hatretorik och polarisering.
	
 http://wimnell.com/omr36-39zzzs.pdf

112	
 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

117	
 Sven Wimnell 29 augusti 2016: Brev till statsråd. 
	
 Om bostäder och skolor m m. Även om skatter o d
	
 http://wimnell.com/omr36-39zzzu.pdf

117	
 Till statsminister Stefan Löfven  den 10 september 2016.
	
 http://wimnell.com/omr36-39zzzv.pdf

120	
 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

124	
 Sedan många år tillbaka är avsnittet 
	
   “ Männskornas levnadsförhållanden och utvecklingens 	
  
	
   krafter” oförändrat. Det är en mycket kort beskrivning som 
	
   bör observeras noga.

125	
 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.

128	
 Den fundamentala påverkanskedjan 

130	
 Politiska och opolitiska planeringar

131	
 Schema över påverkans- och förändringsproblem

132	
 Det man bör göra i dagens politik är en följd av mänsklig-
	
 hetens historia och t o m universums historia. 

133	
 Sveriges regering ombildades den 25 maj 2016, Enligt
	
 Sven Wimnell 30 maj 2016: Samhällsplaneringens problem.
	
 Hur ska man kunna förbättra världen ? Ny regering 25 maj 
	
 2016. http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf

133	
 Regeringen har dock problem med politiken. För en del 
	
 problem har regeringen ingen politik. För en del problem är det 
	
 oklart vem som svarar för dem.

133	
 Från regeringen.se 24 oktober 2016:
133	
 Regeringens politik
134	
 Regeringens politik för miljön
	
 	
 Men det finns inget ansvarigt statsråd.  I varje fall ingen politik
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135	
 Vill man veta något om regeringens politik om samhällsplane-
ring kan man gå till polikområdet “kommuner och landsting”

135	
 Från regeringens hemsida på intrnet 21 oktober 2016
	
 Kommuner och landsting
136	
 Indelningskommitténs förslag på Sveriges framtida regionala 

indelning  29 juni 2016

136	
 Hur påverkar statens styrning kommunerna och landstingen? 
	
 18 maj 2016

136	
 Mål för kommuner och landsting

137	
 Seminarieserie om kommunernas utmaningar

138	
 Något om presentationerna

140	
 Det är ingen bra ordning i regeringens politik.
	
 Det som civilministern har ansvar för gäller statens politik för 
	
 kommuner och landsting.

	
 Den politiken rymmer  bl a näringspolitik och arbetsmark-
	
 nadspolitik. Civilministern behöver en miljöpolitk som 
	
 underlag, en miljöpolitik som bör ligga i miljödepartementet. 

	
 Klimatpolitiken som nu ligger i miljödepartementet bör flyttas 
	
 till “Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och 
	
 klimat “

	
 Miljöpartementet bör bli ett departement för fysiska och sociala 
	
 miljöer i Sverige och de svenska regionerna. Och bilda under-

	
 lag för  näringspolitik, arbetsmarknadspolitik transportpolitik 
	
 o s v i Sverige och regionerna så att man kan bedriva jämlik-
	
 hetspolitik  för hela Sverige.

	
 Bostadsproblemen är så stora att bostadsministern inte bör 
	
 belastas med den miljöpolitik miljöministern bör bedriva. Den 
	
 nya miljöministern har ju sysslat med miljöer i Malmö ,vilket 
	
 framfördes som merit för jobbet som miljöminister.

	
 Miljöministern bör sköta regeringens politik för kommuner och 
	
 landsting och civilministern sköta statens finansieringshjälp till 
	
 kommunerna och landstingen.

	
 Ansvaret för Samhällsplanering ligger i näringsdepartementet, 
	
 men samhällsplaneringen är inte bara en fråga om näringar 
	
 utan gäller i hög grad välfärd, kultur och fritid.

141	
 Migrationen är ett stort problem

141	
 Hushållsverksamheterna är ett stort problem 

141	
 Skolutbildningen är inte bara en fråga om yrkesutbildning utan 
	
 också en fråga om allmänbildning och bildning för demokrati 
	
 I grundskolan och på gymnasiet bör Religionsämnet göras om 
	
 till ett ämne “Religion och levnadskunskap”. 
	
 Samhällskunskapsämnet bör förbättras. Detta är viktigt bl a för 
	
 nyanlända.



141	
 Regionalpolitik. Läs:
	
 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	


141	
 De politiska partierna.

142	
 22 politikområden för politiken 26 maj 2016

143	
 Det vore bra om statsråden kunde berätta något om vad de gör

145	
 Statsminister Stefan Löfven har två uppgifter.

146	
 Det finns fysiska och sociala miljöer.

147	
 Socialförsäkrings- och hushållspolitik. Socialförsäkrings- och 
	
 hushållsminister.

149	
 Något om välfärd. 26 maj 2016.

151	
 Samhällsplaneringens problem, hur ska man kunna förbättra
	
 världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga 
	
 verksamheter,

153	
 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

154	
 Konsumentverkets beräkningar 2016

159	
 Månadskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
159	
 Årskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer.

160	
 Pensionärer 2016
160	
 Årskostnader år 2016, pensionärer.

161	
 Fyra förslag
161	
 1 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
161	
 2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg. 
161	
 3 Bostadsbidrag för barnfamiljer.
162	
 4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll.

164	
 Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre 
	
 ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen.

166	
 Innehåll i Sven Wimnell 8 maj 2016: Hushållens levnads-
	
 kostnader. Samhällskunskap, samhällsplanering. Sveriges 
	
 regioner. Regionplanering. Förstamajtal 2016. Miljöpartiet. 
	
 Oppositionen. Kungen
	
 http://wimnell.com/omr36-39zzzp.pdf

169	
 Om boende, 17 januari 2016.  
	
 Det måste byggas mycket mer bostäder än vad som var i 
	
 förslag i början av 2015.

171	
 Tätorter 2015 Befolkning och arealer 

172	
 Tro inte att religionen minskar
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178	
 Några tidningsartiklar 27 oktober 2016 och senare

181	
 Bredare politiskt samarbete behövs för jobb och välfärd
183	
 Kliv mot en kompromiss
185	
 Kina behövs mot Nordkorea
187	
 Låt självständighet bli ny utgångspunkt för alliansen
189,	
 M: Begränsa vinstuttag ur välfärdsföretag

190	
 Nästan alla tullar försvinner
191	
 Framåt i knapp styrfart
193	
 Tjugo år med mer i kuvertet
194	
 Därför pratar Trump och Clinton inte om politik
196	
 Samarbete mellan S-M det enda sättet att få en majoritet

198	
 KD:s negativa trend fortsätter – nu under spärren
199	
 Försöken att krympa SD har misslyckats
200	
 USA varnar Ryssland för att angripa Sverige
203	
 Nyanlända ska få färre föräldradagar
204	
 Industrifackens strategi klar – låglönesatsning viktigast

205	
 Svårt hålla ned lönerna när många företagare tävlar om de 
	
 utbildade
206	
 Vi behöver konstarterna för att förstå vår omvärld
207	
 Finansministern: Inga pengar till flyktingvägrare
208	
 Gammal är äldst
210	
 Förlora sig i en annan verklighet

212	
 Kvinnlig ärkebiskop komplicerar för Vatikanen
214	
 Gode vännen Carlos ser fram emot påvemötet
216	
 EU måste få fatta beslut
218	
 Ett e-brev betyder så mycket

219	
 Lund väcker hoppet om religionernas fred

220	
 Gör etik obligatoriskt i all högre utbildning
223	
 En mycket viktig resa
224	
 Kursbetygen på väg bort från gymnasiet
226	
 Frivilligt men nödvändigt
227	
 När lyxfällan byts mot asylfällan

229	
 EU blundar när enväldet breder ut sig
230	
 Välgörenhetsorganisationer vet inte om projekt gör nytta
232	
 Wallström: Debatten i USA farlig – riskerar att spridas
235	
 Ödesvalet är alltför viktigt för att tala klarspråk om
236	
 S-ministern får kritik av tågbranschen

237	
 Sista ordet är sagt om kvinnliga präster
239	
 Världens kärnvapen slagträ i valspurten
242	
 Ryssarna ser Trump som en underdog mot eliten
244	
 Deklaration granskad igen – ”missbruk av reglerna
245	
 Trumps kopplingar till Ryssland utreds av FBI246	
 Dörren 
	
 stängs till EU – men frågan är om Ankara bryr sig

248	
 Trump rikast men Clintons kassa starkast
249	
 Hux flux försvinner friheten
251	
 120 miljoner i felaktiga bidrag krävs inte åter
254	
 Systemet gör det svårt att hindra missbruk
255	
 Regeringen vill jämna ut kostnaderna

257	
 Dramatisk vändning pressar Clinton
259	
 President Zuma hårt trängd av nya korruptionsanklagelser
261	
 Bittert bakslag för den amerikanska drömmen
265	
 USA:s arbetslöshet göms i statistiken



268	
 Goda bakterier kommer att bli framtidens medicin

272	
 En resa med okänt mål
273	
 Så kan svenska företag gå före mot fossilfri ekonomi
277	
 Väljarna mest kritiska till skolföretag
278	
 Anna Kinberg Batra pressar statsministern – vill ha uppgörelse 
	
 över blockgränsen
279	
 Vinsterna blir valfråga hösten 2018

280	
 Fler kvinnor uppger att de utsatts för sexbrott
281	
 Nya regler för lindrigt deprimerade
282	
 Obama till attack mot FBI-chef
283	
 Besvärligare väg ur EU för Theresa May
284	
 Regeringens plan för Brexit underkändes

285	
 Resorna allt farligare – över 200 drunknade
286	
 Johan Schück: Trump driver USA-ekonomin in i recession
288	
 Hotellnota på 40 miljoner för boende till nyanlända
290	
 De vita männens man. Trump har stöd i medelklassen
291	
 Diktaturen närmar sig

292	
 Utsläpp från tillverkning av antibiotika bortglömd risk
294	
 Nigel Farage hyllades på populistgala
296	
 Missnöje med regeringen gynnar inte Moderaterna
298	
 Syftet är att så småningom förbjuda HDP
299	
 Amerikanska medier får svidande kritik för valbevakning

301	
 Den cirkulära ekonomin blir nästa stora revolution
303	
 Experter: Digital framtid kräver nedskärningar
306	
 Jacques Wallner: Bilindustrin hukar under teknikkrav
306	
 Investerare flyttar sina tillgångar inför USA-valet

307	
 Det offentligas tjänare har fått hybris

308	
 Jaktsäsong på gaseller
309	
 Peter Wolodarski: Donald Trump är inte många steg från Vita 
	
 huset
311	
 Svenska skyddet för digital upphovsrätt är i bottenklass
313	
 Skandalerna kan avgöra presidentvalet
315	
 Trump ses som okorrumperad trots avslöjanden

317	
 Deras hat kan ta Trump till Vita huset
327	
 Nya matvanor krävs för att nå klimatmål
329	
 Svenska bönor och odlat kött – framtidens mat
331	
 Karin Bojs: Så snabbt smälter isen i Arktis
333	
 All handel är inte bra

334	
 Regeringen måste följa överenskommelsen med V
336	
 Inget åtal – men skadan redan skedd
337	
 M och C: Tvinga inte in län i storregioner
339	
 Räkna med bråk om finansskatt
340	
 Vad är det som gör människor onda?

343	
 Maria Schottenius: Det var romanerna som förändrade Sverige, 
	
 inte kungarna
345	
 Ett val med en möjlighet
347	
 Generellt vinsttak omöjligt i en bred överenskommelse
349	
 Osäker valutgång in i det sista
350	
 Inte bristen på sanktioner som hindrar kommunerna
351	
 Utredning vill ha nytt public serviceföretag
352	
 F-kassans beslut kan dröja upp till ett halvår
356	
 Landstingets miljöprogram får kritik: Är uddlöst
357	
 Kan man lita på opinionen?
359	
 Opinionsgurun Nate Silver hamnade helt fel



360	
 DN 9 nov 2016
	
 Live: Donald Trump USA:s nästa president
362	
 Innehåll i DNs bilaga om valet

362	
 Amerikanerna har röstat för en farlig ledare
364	
 Peter Wolodarski: Isande vindar över hela världen
365	
 Trump har gett röst åt arbetarklassen
366	
 DN:s korrespondent: Frågan är om Trump kan hålla ihop USA
368	
 USA får en okvalificerad president – och världens diktatorer 
	
 applåderar

370	
 Jag är skräckslagen och kommer att gråta i kväll
371	
 En manipulatör som tävlar i allt
375	
 Vad händer nu?
378	
 Ewa Stenberg: Den populistiska vågen kommer att påverka 
	
 Sverige
379	
 Det här kommer att bli vårt Brexit

380	
 Börsras och fall för både dollarn och kronan
381	
 Ett liv av sexistiska personangrepp
384	
 Det här visar att Gud har hört mig
385	
 USA ensamt med klimatförnekare som ledare
386	
 05.26. Democrats abroads valvaka, Hard rock café, Stockholm: 
	
 Växande oro under en lång natts resa mot resultatet
388	
 04.24. Amerikanska ambassadens valvaka, Hilton hotell, 
	
 Stockholm: Uppsluppna samtal, men något gnager hos 
	
 besökarna
388	
 Så kommer Obama att bli ihågkommen

Sven Wimnell 3 december 2016:
De nya regionerna. Läget i världen. Mänskliga verksam-
heter som styr världen. Regeringens politik och brist på 
politik. Samhällsplaneringens problem. Planering av 
fysiska och sociala miljöer. Tidningsartiklar.
http://wimnell.com/omr36-39zzzz.pdf

Innehåll:
 6	
 Kapitel 1. De nya regionerna.
 7	
 DN onsdag 23 november 2016: Vad är skillnaden mellan 
	
 landsbygd och stad?
 9	
 Klyftan mellan stad och land vår viktigaste fråga
11	
 Partierna blir tvungna att söka stöd utanför 	
storstäderna
13	
 Fötroendet för insitutioner är lägre på landsbygden.
14	
 Skriet från vildmarken
16	
 Regeringens förslag till regioner i Sverige
	
 Kartan ritas om – men alla är inte nöjda
17	
 Pressinbjudan: Indelningskommittén presenterar diskussions-
	
 underlag angående Sveriges framtida regionala indelning
27	
 De sex regionerna är lämpliga för planering av framtiden
28	
 Ardalan Shekarabi
29	
 M och C: Tvinga inte in län i storregioner
31	
 Regeringen går C till mötes på flera punkter
32	
 Inga storregioner efter nej från C
33	
 Blandade känslor efter att storregionsplaner skrotats
34	
 Digitaliseringen av offentlig sektor ska nu snabbas på

36	
 Kapitel 2. Något om läget i världen.	

37	
 Peter Wolodarski: Vakna Sverige, vi är mer utsatta än på länge
39	
 Systemet kan fasas ut efter Castros död
41	
 Nu hänger allt på vilken linje USA väljer
42	
 Kuba kan bli en första prövning förTrump
43	
 En del är glada – andra är riktigt ledsna
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 45	
 Putin och ryska ministrar hyllar Castro
 45	
 Så reagerar världen
 46	
 Debatten om diktaturerna får nytt bränsle
 47	
 Beundrad och hatad av miljoner
 52	
 Asien bävar för Trump
 53	
 Civila flyr för sina liv när bombräder trappas upp
 55	
 Krav på extra FN-möte om Aleppo
 56	
 Spricka i säkerhetsrådet om nödhjälp till Aleppo
 58	
 Rebeller går samman i allians mot armén
 59	
 OECD uppmanar till stimulans
 60	
 Priset rusar efter kartellens besked
 61	
 Skörbjugg tillbaka i Australien
 62	
 En riktigt torftig människosyn
 64	
 Frihetstanken gällde inte för alla. I USA har slaveri och frihet 
	
 alltid hört ihop
 65	
 Fransk kamp ska väcka nytt liv i fredssamtalen
 67	
 EU måste skärpa reglerna till försvar för demokratin
 68	
 Tyranniet har tagit alla som gisslan
 71	
 Erdogan får stanna utanför EU
 72	
 Höj rösten för demokratin
 74	
 Renzis framtid avgörs i laddad folkomröstning
 76	
 Johan Schück: Fördjupad kris efter Italiens folkomröstning
 78	
 Hollande ställer inte upp för omval
 79	
 Därför hjälper du någon du inte har träffat tidigare
 82	
 Malin Nordgren: Gruppen både livsnödvändig och farlig
 83	
 Fångarnas dilemma” visar hur vi samarbetar
 86	
 Samarbetar vi mindre när vi blir jämförda?
 87	
 Ensam har aldrig varit stark, ensam var död”
 90	
 Att tävla kan vara nyttigt i lagom doser
 91	
 Tro inte att religionen minskar
 96	
 Den kritiska massan
 98	
 Världen som väntar Trump
100	
 Trump lovar att lämna affärerna
102	
 Näringslivets elit får gräddfil in i Vita huset
103	
 Krismedveten Putin vädjar till ryska folkets patriotism

105	
 Kapitel 3. Mänskliga verksamheter som styr världen.
106	
 Sven Wimnells hemsida på Internet: Samhällsplaneringens 
	
 problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?
108	
 Ämnet om samhällsplaneringens problem
109	
 Utvecklingens krafter
110	
 Systemet för mänskliga verksamheter
113	
 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter
116	
 Den fundamentala påverkanskedjan
118 	
 Politiska och opolitiska planeringar
119	
 Påverkans- och förändringsproblem
120	
 Sveriges regeringar under 100 år
122	
 Makthavare i världen efter andra världskriget

124	
 Kapitel 4. Regeringens politik och brist på politik
125	
 Vi och MP vill fortsätta vårt samhällsbygge”
136	
 Ombuden vill slå vakt om svenska välfärden
137	
 Det man bör göra i dagens politik är en följd av mänsklighetens 
	
 historia och t o m universums historia
138	
 Regeringens politik
139	
 Regeringens politik för miljön
140	
 Vill man veta något om regeringens politik om samhällsplane-
	
 ring kan man gå till polikområdet “kommuner och landsting”
140	
 Kommuner och landsting
140	
 Indelningskommitténs förslag på Sveriges regionala indelning
140	
 Hur påverkar statens styrning kommunerna och landstingen?
141	
 Mål för kommuner och landsting
141	
 Seminarieserie om kommunernas utmaningar
142	
 Något om presentationerna: Medborgarna och det politiska 
	
 styret av stadsregioner
144	
 Det är ingen bra ordning i regeringens politik.
144	
 Det som civilministern har ansvar för gäller statens politik för 
	
 kommuner och landsting
145	
 Migrationen är ett stort problem
145	
 Hushållsverksamheterna är ett stort problem
145	
 Skolutbildningen är inte bara en fråga om yrkesutbildning utan 



	
 också en fråga omallmänbildning och bildning för demokrati
145	
 Regionalpolitik
145	
 De politiska partierna
146	
 22 politikområden för politiken
147	
 Det vore bra om statsråden kunde berätta något om vad de gör
149	
 Statsminister Stefan Löfven har två uppgifter
150	
 Det finns fysiska och sociala miljöer.
151	
 Socialförsäkrings- och hushållspolitik. Socialförsäkrings- och 
	
 hushållsminister. Socialdepartementet
152	
 Något om välfärd. 26 maj 2016

154	
 Kapitel 5. Samhällsplaneringens problem, hur ska man 
	
 kunna förbättra världen?
155	
 Samhällsplaneringens problem, hur ska man kunna förbättra 
	
 världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga
	
 verksamheter
157	
 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
158	
 Konsumentverkets beräkningar 2016
163	
 Månadskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer
163	
 Årskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer
164	
 Pensionärer 2016
164	
 Årskostnader år 2016, pensionärer
165	
 Något om skatte- och bidragshistoria
168	
 Mer om skatter och bidrag
174	
 Tillägg om skatter.
176	
 Fyra förslag
176	
 1 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
176	
 2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
177	
 3 Bostadsbidrag för barnfamiljer
177	
 4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll
179	
 Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre 
	
 ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen.
182	
 Om boende, 17 januari 2016.  Det måste byggas mycket mer 
	
 bostäder än vad som var i förslag i början av 2015.
184	
 Tätorter 2015 Befolkning och arealer

185	
 Kapitel 6 . Planering av fysiska och sociala miljöer
186	
 Sven Wimnell 16 juni 2011:Fysisk planering i Sverige. 
	
 http://wimnell.com/omr71l.pdf
186	
 Samhällsplanering.Fysiska och sociala samhällen.
188	
 Den fysiska översiktsplaneringens framväxti Sverige.
189	
 Före 1900. HYGIEN OCH RUTNÄT
193	
 1900-1920. ESTETIK OCH TEKNIK
196	
 1920-1940. FOLKHEM OCH RATIONALITET200
	
 1940-1960. GRANNSKAP OCH PROGNOSER
206	
 Stadsplaner i Sverige genom åren enligt Arkitekturmuseet. 7 
	
 juni 2011.
213	
 Det blir för långt att ta med de följande avsnitten
213	
 Boverket har gjort om sin hemsida. Läs verkets nya hemsida.
213	
 Boverket.se 28 november 2016
215	
 Tidkriften Plan nr 1, 2016. Föreningen för samhällsplanering.
216	
 “NYTT & NOTERAT
217	
 SNABB FÖRÄNDRING AV BOSTADSBEHOVET
	
 NORBERGS KOMMUN
221	
 INTERVJU MED MARTIN SÖDERSTRÖM
223	
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242	
 Kapitel 7 . Några tidningsartiklar med problemområden.
244	
 Inte bristen på sanktioner som hindrar kommunerna
245	
 Åklagare: Polisen har klappat i hop
247	
   1 000 svenskar dör varje år i cancer orsakad av alkohol”
249	
 Så gör tävlingstänkande och konkurrens våra liv sämre
252	
 Forskning viktigare än någonsin när vi lever i post-sanningens 	
tid
255	
 Nolltolerans har inte haft önskad effekt
255	
 Inte rimligt att försöka få friska 55-plussare att bli pensionärer
257	
 Höjda basanslag ska öka kvaliteten i forskningen”
259	
 Jag grubblar över om livet skulle vara bättre någon annanstans
261	
 Tydligt att tjänster i andra skolor har fler sökande
264	
 Underskott på pedagoger slår mot de svagaste
265	
 Polismyndigheten får kritik för barn i arresten
266	
 Strängare bankkrav kan slå mot Sverige
267	
 Skrivarverkstäder för barn fyller fem år
270	
 Fortfarande ojämlikt i svenska nyhetsmedier
271	
 Var är forskarna?
273	
 ”Jag känner mig ofta rädd – de vill egentligen inte köra mig”
276	
 Staden siktar mot fossilbränslefritt
278	
 Kunskap på beställning
279	
 Den som har ett faktiskt behov av stöd ska få det
281	
 Lärarflykten en modern myt
283	
 Gustav Fridolin: Kommuner bryter mot lagen
285	
 Ensamkommande gymnasieelever kan få stanna
286	
 Läsarna vittnar om hur dåligt färdtjänsten fungerar
289	
 Landstinget kräver taxiföretag på tio miljoner
291	
 Politikerna använder inte de verktyg de har
293	
 M vill ge högst lärarlön till utsatta skolor
293	
 Nytt hopp om skolan
295	
 Beskatta flyget som bilen för att nå klimatmålen
297	
 Lärare: Jag tror att ”mattelyftet” har gjort mycket
298	
 De svenska skolresultaten har vänt uppåt
299	
 Ministern vill inte ge äran till sin företrädare
400	
 Vi får vänta till tisdag innan debatten tar fart
301	
 Majoritet vill stoppa skatten på flygresor

302	
 Moderaterna stöder byte av signalsystem
303	
 Därför lever man längre i södra Sverige
304	
 Bensinbilar kan förbjudas i städer
304	
 Kommuner tar inte sitt ansvar
305	
 Medicinjätten satsar på eget flyg tillGöteborg
308	
 Fara att Ericsson flyttar mer av sin utveckling
309	
 Svag krona ger svenska exporten draghjälp
310	
 Var fjärde krona till boendet
310	
 Vikingarna intar Djurgården
312	
 Hårt tryck på SÖS-akuten när NKS öppnat
315	
 Hätsk protest mot brister i färdtjänsten
317	
 ”Förbättra invandringen av arbetskraft till Sverige
319	
 Läraryrket är populärt igen
321	
 Lärarstudent: Vi har i princip garanterat jobb
322	
 Dyrare att ta flyget 2018 – trots kritiken
323	
 Regeringen hotar att straffa kommunerna
325	
 Moderaterna vill inte hjälpa de rödgröna ännu en gång
326	
 Kravet på kollektivavtal får stå tillbaka
327	
 Svårt förstå Säpos nya miss
328	
 En av sju påverkas av mobbning
329	
 Förenklade regler borde ha införts för länge sedan
331	
 Tillfällig lösning räcker inte för varaktiga jobb
333	
 Alla ska kunna hitta sin favorit
335	
 Björn Wiman: Vi ser nu en glidning som går mycket snabbt
336	
 Därför är det inte konstigt att man längtar bort nån gång
339	
 Historien nyläst i olika stilar och skiftandesynvinklar
342	
 Kommunanställda som hyr ut riskerar skattesmäll
344	
 Bottenplats för integration och boende
347	
 Krav från S och V: Öppna stängda vårdplatser
347	
 Kaos på förlossningen: Personalen gråter
349	
 En borgerlighet i kris
350	
 Poliserna säger att de har förlorat hoppet
358	
 Det var ett stort misstag och läget för vår pojke var kritiskt
360	
 Rekordmånga mål hos migrationsdomstolarna
363	
 Borgerliga partierna halkar efter trots pressad regering



364	
 Ovanligt tidig start för vinterns virusplågor
365	
 Höjd moms väntar för inrikesresor
366	
 Det är mycket allvarligt
367	
 Arbetsgivare får skära i arbetstid efter dom
368	
 Drivhusklimat skylls på riksbank och regering
369	
 Därför njuter de flesta av ömsint beröring
372	
 Stora tekniska problem på NKS:Tidsfråga innan en patient dör
373	
 Färre hemlösa i Stockholm
375	
 Tutankhamons gamla Egypten får nytt liv i Frihamnen
376	
 M-toppar gör upp med alliansens asylpolitik
378	
 Reinfeldts medarbetare: ”Jag skäms”
379	
 Provocerande att några rika kommuner smiter undan

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

Innehåll: 
  7	
 Kapitel 1. Introduktion
  8	
 December är julmånad men är också Nobelmånad då 
	
 nobelprisen delas ut.

12	
 Hoten mot vår värld måste bekämpas med kunskap
15	
 Företag ska skapa välstånd, inte bara vara vinstmaskiner
17	
 Nobelforedrag av Juan Manuel Santos. « Freden i Colombia: 
	
 fra det umulige til det mulige
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 Ljumt krig” – en triumf för Putin
28	
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29	
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32	
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47	
 Kapitel 2. Det händer mycket i världen. Några 
	
 tidningartiklar 12 - 20 december 2016

47	
 Förbjud barnäktenskap
49	
 Därför byter jag parti till Feministiskt initiativ
51	
 Information kan hamna i fel händer
52	
 Facit: Inte ett enda larm efter åtta år
54	
 Sverige kritiseras för lam politik mot skatteparadis
56	
 Långsam minskning av utsläpp
57	
 Expert: Tveksam nytta av influensaskydd för friska
58	
 Stenbecks kista är tom – då surnar relationerna
59	
 Håll koll – då kan du ångra din nätklapp
60	
 Svenska exportföretag optimistiska

63	
 Förvirring. Korten blandas bort i debatten
64	
 När händerna bara skakar
66	
 Landstinget riskerar 30 miljoner i böter
67	
 Stockholmselever tar vegotäten
70	
 Stockholm borde bli helt vegetariskt
71	
 När krisen kommer
72	
 Kulturarvet marineras i politik
74	
 Svensk rehabilitering unik i sin brist på fasta ramar
76	
 Tillbaka till arbetet
77	
 Reinfeldt backar inte om migrationen

78	
 Bopriserna stagnerar – med lokala undantag
80	
 Klyftan växer på arbetsmarknaden
81	
 Anhörighotell saknas för barnsjukvården på NKS
82	
 Det är nya enkla jobb som behövs
84	
 Internets filterbubblor kan öka polarisering

87	
 SVT vill sticka hål på bubblorna. ”Vi måsteha tålamod istället 
	
 för att obetänksamt dela allt”, säger Jan Helin
88	
 Författaren som alkemist
90	
 Liberal grundstötning. Principerna är borta från Expressens 
	
 och GP:s ledarsidor

92	
 Trumps lag är snart fulltaligt
94	
 Allt tyder på omvälvande förändringar
95	
 Tillerson ifrågasätts för dubbla lojaliteter
97	
 Michael Winiarski: Rysslands tid som paria snart över
98	
 Valet av Putins vän hyllas
99	
 Kina vill se sund relation
99	
 Trumps gräl är inte EU:s kamp
100	
 Våra egna ekons förbannelse
102	
 En triumf för barbariet
104	
 Följderna av konflikten är oöverblickbara
106	
 Skadade lämnas att gå en långsam död till mötes
108	
 EU står handfallet inför kriget i Syrien

109	
 Varmare klimat ökar risken för konflikter
111	
 Stopp för att använda hamnar får kritik
113	
 Försvaret bör återfå ansvar för krigsmateriel
114	
 Vårdreform utmanar svenskans ställning
115	
 Köpcentrumens framväxt döms ut som förlegad
117	
 Snart kan varannan ny privatbil vara leasad
118	
 Nu rullar självkörande Volvobilar på vägarna
119	
 Federal Reserve gör fler räntehöjningar nästa år
121	
 Vi har mycket att lära av tonåringarna
125	
 Varma elev-lärarrelationer kan minska mobbning
125	
 Så utvecklas tonårshjärnan



126	
 Missnöjda sätter tonen i sociala medier
129	
 Martin Jönsson: Låt inte den arga minoriteten sätta agendan
130	
 Tekniken gör att de kan leva tryggt på ön
131	
 Ny teknik blir billig för kommunerna
132	
 Tranor inte bara en dans på rosor
133	
 Medis först med plattformsdörrar
134	
 Magsjuka stängde helt gymnasium
135	
 Toppolitiker helt okända för många
136	
 Ny myndighet för ökad jämställdhet

137	
 Tillväxt
137	
 Caroline Englund: Jakten på tillväxt kan  bli dyrbar
138	
 Forskaren: Bra idéer uppstår när man tänker innanför boxen
140	
 Tummen upp från Facebook gav Luleå en ny självbild
144	
 En stadsbyggnadschef
146	
 Digitaliseringen gör att vi vill bo ännu närmare varandra
148	
 Hur entreprenörer gick från superskurkar till superhjältar
150	
 Hallå där! Hur skapar man tillväxt genom integration?
152	
 Så ska upprustningen fungera på de boendes villkor
153	
 Titta på regionerna, i stället för enbart på riksgenomsnittet
155	
 Ett blomstrande näringsliv är viktigast för tillväxten
156	
 Kommunslogan
158	
 Slogans från A till Ö. Officiella och inofficiella slogans land 
	
 och rike runt
161	
 Då och nu
163	
 Två sidor av saken

165	
 Fri tillgång till offentliga kartdata sparar miljarder
168	
 Försvarsnotan kan landa på 400 miljarder kronor
170	
 Man ska inte utesluta att folk faktiskt kan mena allvar

171	
 Svenska spel: Matcherna var riggade
173	
 Tysk polis: 17-åring som avbröt match borde utredas
176	
 Regeringen måste införa nya lagar
177	
 Stoppa kriminella ligor

178	
 Carl Schlyter: Vi har enats om ett effektivare sätt att jobba på
179	
 Myndigheter ska tvingas skapa beredskapsjobb
180	
 Svenska lärosäten har ett komplicerat förhållande till sitt eget 
	
 förflutna

182	
 FN: Aleppobor kan föras till en ny massaker
184	
 Ryska medier: Staden befrias från terrorister
185	
 Stormakternas agendor bestämmer spelplanen
187	
 Putin personligen aktiv i cyberangrepp
188	
 Skärpt ton mot Ryssland – men inga nya sanktioner

190	
 Johan Schück: Riksbanken får draghjälp från omvärlden
192	
 Min man och hans kollega skriver kärlekssms till varandra
194	
 Mångmiljonsatsning mot våldet på Järvafältet
196	
 Volontärer engagerar sig för att ge i juletider
200	
 Staden vill snöröja i egen regi
202	
 S vill ha nattpendel nu – men alliansen tvekar
203	
 Magdalena Ribbing
204	
 Tänkarna som låg vid fronten
206	
 Ett stycke svensk filmhistoria
208	
 Enkla åtgärder kan stoppa de rekordmånga bedrägerierna

210	
 Annie Lööf är årets vinnare
214	
 Moderaterna löper risk att bli nästa krisparti
216	
 Ny yrkesgrupp ska få ned antalet sjukskrivna
217	
 Höjd moms i stället för pensionärsskatt



218	
 Det var rörigt, inte bra ordning
219	
 Företagare i glesbygd drabbas hårt av ny lag om postutdelning
220	
 Nya skyddsområden för tumlare
220	
 Ny kod ska få folkvalda att lämna in sinagåvor

222	
 Civila sitter fast i Aleppo
223	
 Putin stannar i Syrien tills al-Assads framtid är säkrad
225	
 Trumps ambassadör känd för extrema åsikter
226	
 Obamas löfte: Vi kommer att vidta åtgärder mot Ryssland
228	
 EU har förlorat spelet

230	
 Rekordstark dollar god julklapp för exportbolag
233	
 Piratkopieringen ett hårt slag mot Sveriges ekonomi
234	
 Tele2 och Telenor är nu överens – bygger 5G ihop

235	
 Annie Lööf: Det finns en ideologisk strid i migrationens spår

 245	
 Klimatets gratisåkare
246	
 Ljusnarsberg har mycket att lära av Singapore
247	
 5,5 miljarder kronor ska koppla upp hela landet
249	
 Åtta viktiga frågor i den migrationspolitiska debatten
251	
 Peter Wolodarski:Ursäkta att den svenska julfriden måste störas
253	
 Dags att förlora illusionen
255	
 Upprepa inte 1930-talets misstag
256	
 Låt MSB samordna mot våldsbejakande extremism
259	
 Tillbaka till rötterna

	
 Kapitel 3. Det behövs en översikt över alla 
	
 problem: ett system för mänskliga verksamheter 
	
 som styr utvecklingen i världen.

262	
 Sven Wimnells hemsida på Internet: Samhällsplaneringens 
	
 problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?
264	
 Ämnet om samhällsplaneringens problem
265	
 Utvecklingens krafter.
266	
 Systemet för mänskliga verksamhe
269	
 Klassifikationssystemet för verksamheter. Med några 
	
 förtydligande kommentarer
275	
 Mer om verksamheterna	

277	
 22 politikområden för politiken
297	
 Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för mänsk-
	
 liga verksamheter ochbibliotekssystemen DC, DK och SAB

303	
 Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till 44 
	
 områden. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken.
323	
 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter
326	
 Den fundamentala påverkanskedjan
328 	
 Politiska och opolitiska planeringar
329 	
 Påverkans -och förändringsproblem
330	
 Samband mellan viktiga områden
331	
 Sveriges regeringar under 100 år
333 	
 Makthavare i världen efter andra världskriget.



Kapitel 4. Hur ska man kunna förbättra världen?

336	
 I det föregående har beskrivits samhällsplaneringens
	
 problem. Nu kommer nästa: hur ska man kunna förbättra 
	
 världen?
337	
 Svenska politiker har ett par grundlägande uppgifter.

339	
 Pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap
341	
 Rapport från en skoldag i helvetet
343	
 Dick Harrison: Högre utbildning är ett haveri
345	
 Många högutbildade vet inte hur EU fungerar
346	
 Så skapas vinnare och förlorare i arbetssamhället
349	
 Grundskolan och gymnasiet
349	
 Gymnasiet. Programstruktur och examensmål
350	
 Om utbildning i skolan
351	
 Religion och levnadskunskap
352	
 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan
353	
 Tillägg om undervisningen i Religion och levnadskunskap och
	
 Samhällskunskap

355	
 Individerna/medborgarna både påverkar och påverkas både 
	
 direkt och indirekt. Och det styrs helt eller delvis genom politik 
	
 och traditioner både medvetet och omedvetet

357	
 Samhällsplanering och politik har sedan 1960-talet behandlats 
	
 och kommenterats i brev och utredningar som skickats 
	
 tillstatsråd och andra politiska aktörer.
357	
 Regeringen styr Sverige och den styrningen måste i hög grad 
	
 göras med hänsyn till utvecklingen i världen.
360	
 Framtidens finansiering av public service
361	
 TV-avgiften avskaffas för privathushåll.

363	
 Några tidningsartiklar om utbildning o d 3 - 20 december 
	
 2016
363	
 Ministern som älskar att tävla
365	
 Med ett integrerande urval kan vi behålla skolvalet
367	
 Svenska lärosäten har ett komplicerat förhållande till sitt eget 
	
 förflutna
368	
 Elevers ovana vid informativ text kan förklara Pisaraset
370	
 Politiska misstag skapade betygsinflationen i skolan
373	
 Lärarlöner ökade med 25 procent
374	
 Nya läroplanen oroar i skolexemplet Finland
377	
 Gustav Fridolin: Växande ojämlikhet är ett stort problem
379	
 Jan Björklund: Förläng skolplikten från 16 till 18–20 år
381	
 Pisa är bara början
382	
 Vi vill ha ökad delaktighet och kunskap om EU-arbetet
386	
 Mer motiverade elever får Sverige att klättra på listan
388	
 Satsningarna är en grund att bygga vidarepå
390	
 Finländska flickor drar ifrån pojkarna
390	
 Räkna med att frågor om de växande klyftorna kommer att
	
 diskuteras i valrörelsen
392	
 Tidigt fokus på kunskap placerar Asien i topp
393	
 Bron som inte skulle finnas till
394	
 Lagom” individualism utan konkurrens är bäst



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

Innehåll:
Sida
  5	
 Kapitel 1: Att förbättra världen
	

  6	
 Margot Wallström: ”Det här vill vi uppnå i säkerhetsrådet
  8	
 Sveriges säkerhet måste ses i ett bredare perspektiv
10	
 Om FN
14	
 Säkerhetsrådet

17	
 Sven Wimnells hemsida på Internet: Samhällsplaneringens 
	
 problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?
19	
 Ämnet om samhällsplaneringens problem
20	
 Utvecklingens krafter
21	
 Systemet för mänskliga verksamheter
24	
 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter

27	
 ”För hållbar förändring: undvik Trumpfällorna

29	
 Sveriges regeringar under 100 år
31	
 Makthavare i världen efter andra världskriget

33	
 En svensk världsplanering 
35	
 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Sida
40	
 Sveriges bistånd till världen via alla organisationer inom alla 
	
 sektorer 2015

42	
 Kapitel 2: Att förbättra Sverige

43	
 Riksdagens historia
46	
 Inkomstskatterna

48	
 Konsumentverkets beräkningar 2016
53	
 Månadskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer
53	
 Årskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer
54	
 Pensionärer 2016
54	
 Årskostnader år 2016, pensionärer
55	
 Flytta hemifrån

56	
 Det behövs förbättringar på många områden, men en viktig del 
	
 gäller att man har pengar till sina levnadskostnader
57	
 2006-2016 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
63	
 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

63	
 Fyra förslag som förbättrar för de lägsta inkomsterna
63	
 1 Bostadsbidrag införs för barnlösa ickepensionärer
65	
 Kommentarer till försäkringskassans regler om bostadsbidrag 
	
 för unga 18-28 år.
68	
 2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
69	
 3 Bostadsbidrag för barnfamiljer
69	
 4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll
71	
 Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre 
	
 ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen

74	
 Något om skatte- och bidragshistoria
77	
 Mer om skatter och bidrag
83	
 Tillägg om skatter

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


85	
 Konsten att följa Odysseus i kampen mot populismen
89	
 De ökade klyftorna i samhället oroar finansministern
92	
 ”Regeringen måste lämna den borgerliga tvångströjan. (V)
94	
 Vänsterpartiet har tyvärr inte förstått skattesystemet och deras 
	
 skatteförslag är inte bra
95	
 Så bör principerna för ett nytt skattesystem se ut. (TCO)
97	
 TCO föreslår i DN principer för ett nytt skattesystem, men 
	
 deras förslag rör detaljer som kan ordnas inom ramen för det 
	
 gällande skattesystemet i den mån det är lämpligt

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 kom-
pensationera 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.

99	
 Från SCB: Statistik för alla 2015 
99	
 Det här är KPI
100	
 Statistikdatabasen. Officiell statistik från SCB och andra 
	
 myndigheter
102	
 I inkomststatistiken skiljs inte mellan ensamstående och 
	
 makar/	
sambor
104	
 Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige hela året

	
 efter region, kön, ålder, inkomstklass, tabellinnehåll och år.
106	
 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

107	
 Hushållskostnader och stödformer od
107	
 Undersökningar om migration och löner o d
108	
 Regeringen. Socialförsäkringar
111	
 Socialstyrelsen. 3 mars 2016
112	
 Flyktingsituationen
113	
 Hitta rätt myndighet / Ekonomiskt bistånd
115	
 Hitta rätt myndighet / Ekonomiskt bistånd / Försörjningsstöd
116	
 Ekonomiskt bistånd / Riksnormen
118	
 Ansvariga statsråd
119	
 Försäkringskassan 2 mars 2016
120	
 Bostadsbidrag – barnfamiljer
123	
 Bostadsbidrag till unga utan barn
125	
 Centrala studiestödsnämnden. 3 mars 2016
126	
 Belopp heltidsstudier
127	
 Sveriges förenade studentkårer
128	
 SFS Studentbudget 2016

129	
 Förbättringar för de lägsta inkomsterna
133	
 Regeringen ombildades 25 maj 2016 .
135	
 22 politikområden för politiken 26 maj 2016
136	
 22 politikområden för politiken 26 maj 2016
	
 Komletterad med namn och adresser 4 januari 2017.
138	
 Utredningar efter 30 maj 2016
139	
 Hur det är och vad som bör göras finns i dessa utredningar och 
	
 allt ska inte upprepas nu.
140	
 Sammanfattningsvis



141 	
 Bild Sveriges urbanisering
141	
 Karta Sveriges befolkning
142 	
 Dödsorsaker
142 	
 De vanligaste yrkena
143	
 Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande
145	
 Energikommissionens betänkande
146	
 Regeringens forskningspolitiska proposition

148	
 Något från Svenska Läkaresällskapet 6-7 december 2016. 
148	
 Kroniska sjukdomar. 
149 	
 Hälsoklyftor.
150	
 Rankinglistor för hälsoproblem
152	
 Gör skolan och arbetslivet oss sjuka?
156	
 Demensvård
157	
 Jämlik hälsa: Nationell strategi
158	
 Hjärnmotion. 
158	
 Levnadsvaneprojektet 2016

159	
 Partiernas viktigaste frågor 2017
161	
 Retoriken tyder på tidig upptakt tillvalåret 2018
162	
 Det nya svarta i politiken

164	
 Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:52 Onsdagen den 11 
-218	
 januari Kl. 09.00–13.11 16.00–16.02

Kapitel 3: Några tidningsartiklar 18 december 2016 till 
10 januari 2017 som rör de sämst ställda, hälso- och 
sjukvård, stress,  trygghet, hemlösa, barn, ungdomar, 
kvinnor och äldre. Och historia. Sida 219.

Tidningsartiklar kan ge uppfattningar om vad som pågår, ge fakta och 
många slags åsikter, både önskvärda och ej önskvärda.

Artiklar om ekonomi, näringar, försvar od och om utrikes förhållanden 
kan av utrymmesskäl ej komma med, de får komma senare.

Innehåll:

223	
 Karin Bojs: Gener lika viktiga som livsstil för hjärtat
224	
 Algoritmer berättar hur Sverige mår
225	
 Självklart kommer många läkarmöten att flytta till digitala 
	
 kanaler
228	
 Det är nog bara att vänja sig vid tanken, digitaliseringen är på
	
 väg med stormfart
229	
 Hallå där! Vilka är utmaningarna för framtidens välfärd?
231	
 3 områden där vi redan i dag ser hur den nya tekniken vävs in i 
	
 vår vardag.
233	
 Två sidor av saken
235	
 Då och nu. Transporter på Karolinska sjukhuset
236	
 Man får aldrig tappa sin medmänsklighet
241	
 Ekoskinka ställer krav på köparen
242	
 Här jobbar de mest övertid
243	
 Så påverkar meditation hjärnan
246	
 Det är inte bara religioner som skriver in oss i en högre



	
 dramaturgi
247	
 Fler kvinnor än män rädda för att gå ut ensamma
248	
 Miljoner till SDU och unga muslimer stoppas
249	
 De sista av sin art kämpar för överlevnad
249	
 Nyupptäckta djurarter väcker jubel
250	
 Fackförbund oroas av ökat övertidsarbete
251	
 Samsyn i skolan ger bra resultat
253	
 Ingen snabb lösning för övernattning på NKS

255	
 Sveriges arbete mot extremism är billigt – och farligt
256	
 Behandlingen gjorde patienterna sjukare
257	
 Nya regler ska stoppa säljare av dödlig sprit
258	
 Barnarbete bakom diamanter i Sverige
260	
 Rättvisemärkning skulle kunna ge bättrevillkor
262	
 Delpensioner blir stridsfråga
263	
 Framtidens public servicefinansieringutreds
264	
 Många tjänar alldeles för dåligt
266	
 Starbrink om NKS: ”Bygge värt att skryta om
270	
 M efterlyser krafttag mot våldet

271	
 Ett system för lycksökare
272	
 Nu behövs effektivare insatser mot terrorism
275	
 DN/Ipsos: Bara fyra av tio ger godkänt
277	
 Polisen har inte lyckats vända trenden
279	
 Förslaget kan göra det dyrt att vara gangster
280	
 M: Låt nyanlända stanna längre på asylboenden
281	
 Inga stora klappar i industrin
282	
 Sextimmarsdag ger bättre sömn och minskar stressen
284	
 De anställda kan gott få en julklapp de också
285	
 Härbärgen är dyra och kan permanenta hemlösheten

287	
 Socialdemokraterna är rädda för välbärgade väljare i 
	
 storstäderna
290	
 Förslag: Läkare ska få se patienters recepthistorik
292	
 Krav på enklare regler om arbetstillstånd
293	
 L: Nej till gymnasium för unga som ska utvisas
294	
 Vilka krav kan jag ställa på mitt psykisktsjuka syskon?
297	
 Julhandeln slår försäljningsrekord samtidigt som klyftorna 
	
 mellan stockholmare ökar.
300	
 “Utan omtanken går vi under
301	
 Bah Kuhnke ger uppdraget till den som redan misslyckats
302	
 Ny lag ska tillåta åldersbestämning
302	
 Asylsökande som kan utgöra hot blir kvar
304	
 Sverige sviker kvinnor och barn
306	
 DNA-test visar samband mellan sjukdom och personlighet
307	
 Det handlar om att göra sitt jobb
309	
 ”Privata företag betalar allt sämre för högskoleutbildning
311	
 Nio ljusglimtar från 2016
313	
 Inställningen till skolan blir allt mer positiv
315	
 Nätet det överlägset största orosmolnet inför nästa år
316	
 Låglöneyrken domineras av kvinnor
317	
 Karen Armstrong. ”Dagens uppfattning om Gud är primitiv
320	
 Prestigeprojektet slutade i fiasko

326	
 Så gör du träningen till en sund vana
327	
 Svenska regler hindrar syrier att återförenas med familjen
329	
 De har tagit ondskan till Mariefred
333	
 Slå vakt om det som är välbeprövat
334	
 Mona Sahlin fick ett självmordsuppdrag
335	
 Moralisk drivkraft styr våra val i vardagen
338	
 Reaktioner på ”Vi och dom”
339	
 Skoltaxi lämnade skadad pojke på trottoaren



341	
 Frågorna taxibolaget inte vill svara på
342	
 Ewa Stenberg: Fyra avgångar och en begravning

344	
 Ny chans för Kaj Linna att bli prövad på nytt
346	
 Fas 3 töms snabbare än väntat
346	
 Nyår är högsäsong för självhjälpsbranschen
348	
 Det är viktigt att förbereda förändringar
349	
 Bostäder är den hetaste frågan för stockholmare
351	
 Husby centrum stängs i protest mot våldet
352	
 Vi behöver de bästa
353	
 Linna har stor chans att gå fri
355	
 Jag drömmer om att simma och cykla
357	
 Den överlevande brodern pekade ut annan gärningsman

359	
 Nytt förslag får brett stöd
360	
 Ronja checkar in – slipper raketer
360	
 Obegripligt att facket inte sa nej till de orättvisa lönerna
361	
 Treåringens ständiga trotsande gör familjens vardag till ett slit
364	
 Bebis skrevs ut från NKS – avled efter två timmar
365	
 Karolinska sjukhuset i stabsläge
365	
 Det kan 30-talets filosofer lära oss om fascismens framväxt i 
	
 dag
368	
 Så här blind får rättvisan inte vara
369	
 Sluta kasta sten i glashus
370	
 Få personer med utländsk bakgrund i makteliten

372	
 Tunga globala frågor väntar Sverige i FN
375	
 Linna kan få rekordstort skadestånd om han frias
376	
 Antal svenskar
377	
 Så blir 2017: Sveriges befolkning – ”10-miljonersvallen
	
 sprängs under februari

377	
 Gonorré ökar – riskerar bli obotlig
378	
 Här har du politikens huvudpersoner 2017
383	
 Här är nyheterna som påverkar din ekonomi 2017
384	
 Handlare: Det har blivit laglöst land
386	
 Ett satans år är snart slut
390	
 Luthers passion räddade musiken i kyrkan

392	
 Vilken betydelse har nyåret i kyrkan?
393	
 Som främlingar inför varandra
394	
 Framtidens kretslopp kräver nytänkande
397	
 Multiresistenta bakterier fortsätter öka
397	
 70 000 asylsökande väntar på besked
398	
 Bra att män månar om jämställdhet
400	
 Eleverna behöver mer miljökunskap, inte mindre
401	
 Landstinget vill prisa jämställdhet
402	
 Trängseln stor på många lekplatser
404	
 Medicin kostar mer efter apoteksreformen	


407	
 Få anmälningar tas till domstol av DO
408	
 Varför fylls tablån med underhållningsvåld?
409	
 Vårda apoteksreformen
410	
 Vi måste prata om det
412	
 Kraftfulla satsningar krävs mot ohälsan i arbetslivet
414	
 Hatvågen slog mot hela ön efter misstänkt gruppvåldtäkt
418	
 Dagen då Sveriges öde stod på spel
423	
 Betydligt fler apotek – men framför allt i storstäderna
426	
 Det kan inte ha varit poängen med omregleringen
427	
 Minister vill se över priser på receptfritt
428	
 Flera storbränder den senaste veckan
429	
 “Föräldrar varnas för söta barnfrukostar
430	
 Djurförsäkringar blir allt hetare – men konkurrensen hårdnar



432	
 Höjd avgift trots färre arbetslösa
434	
 ”Rent vatten borde vara en rättighet för alla
437	
 När Sverige hämtade andan
439	
 Svenskarna är coola och snälla
441	
 Gamla telefoner tas in för att göra NKS patientsäkert
443	
 Tiggeriförbud är inget för Socialdemokraterna
445	
 God affär för aktörerna som fick köpa apotek av staten

448	
 Enighet om att flytta 10 000 statliga jobb från Stockholm
449	
 Ska jag utmana ödet – eller hålla fast vid min kärleksfulle 
	
 särbo?
452	
 Mobiler och höga krav förstör de ungas sömn
453	
 Samtal och beröring – nycklar till livslångkärlek
456	
 Stora brister i vården vid nydebuterad psykos
459	
 Kvinnor drabbas värst av stressen
462	
 Långvarig stress krymper din hjärna
465	
 Perfektionism försvårar inte behandling
465	
 Barn ofta offer för människohandeln
466	
 Pensionsbluffen – så blev PPM en brottsplats

469	
 Ett hot mot hela systemet
470	
 Ökade inbrott pressar glasmästarna
472	
 Skolskjutsen havererade – staden sätter inkrisplan
474	
 Egen kaka större än statens
476	
 Civila myndigheter i Sverige tränas för krig
479	
 Så hjälper du vilda djur att klara vintern
480	
 ”I slutet av 1990-talet brakade helvetet loss
485	
 Alla depressioner är lika mycket värda
487	
 Politikernas ansvar att skydda pensioner mot oseriösa bolag
489	
 Han var Sveriges märkligaste invandrare

494	
 ”Inrätta socialmedicinska team i utsatta områden
496	
 Kommunerna som har flest stressjukskrivna
500	
 Tidiga insatser ska få elever att stanna i skolan
501	
 Psykiatern som ”bröt hjärnan”
505	
 Det sjukaste då var attityden till dem som arbetslivet slitit ut
506	
 Den fartblinda kulturen dömd att göra misstag
509	
 Stockholmarnas oro: Var ska våra barnbo?
510	
 MP kräver hårdare tag mot kriminaliteten
512	
 Ytterligare miljoner saknas för PPMsparare
513	
 Skolorna som vinner elevkampen

516	
 Tillägg 15 januari 2017
516	
 Enfaldiga riktlinjer för behandling av depression
519	
 Sockerpiller för miljarder
520	
 Det viktigaste vi kan göra är att prata om det
523	
 Facket öppnar för kompromiss
524	
 Läkarlarm om situationen på akuten
525	
 Blått laserljus förvandlar musen till ett rovdjur
527	
 Därför kan må bra-hormonet också få oss att vilja slåss mer

529	
 Tillägg 16 januari 2017
529	
 Socialstyrelsen tar upp dialog med kritiker
530	
 Oseriösa rekryteringstester kostar miljoner
534	
 Myndigheter överväger att slopa kritiserade metoder
535	
 “Billigare och lika bra att bara dra lott om jobben
537	
 Sjuksköterskor har fått nog – säger upp sig
540	
 Därför kommer Trumps politik bli mindre förfärande än han 
	
 själv



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

Innehåll:
Sida	
 Kapitel 1: Samhällsplaneringens problem. Hur ska   
7	
 man kunna förbättra världen ?

8	
 Sven Wimnells hemsida på Internet:
	
 Samhällsplaneringens problem.
	
 Hur ska man kunna förbättra världen ?
11	
 Ämnet om samhällsplaneringens problem

12	
 Utvecklingens krafter.
13	
 Systemet för mänskliga verksamheter
16	
 Människornas levnadsförhållanden och
	
 utvecklingens krafter.
19	
 Sveriges regeringar under 100 år
21	
 Makthavare i världen efter andra världskriget.

23	
 En svensk världsplanering
25	
 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Sida
30	
 Sveriges bistånd till världen via alla organisationer inom alla 
	
 sektorer 2015
31	
 Margot Wallström: ”Det här vill vi uppnå i säkerhetsrådet
33	
 Om FN    
36 	
 Säkerhetsrådet.   
38 	
 Världsarvslistan. SCB
39	
 ÅKE HOLMBERG: Vår världs historia

Kapitel 2:Vetande från nationalencyklopedin, NE, 
24 - 26  januari  2017

Artiklarna innehåller bara en mycket liten del av allt som är av 
intresse för världshistorien, men av utrymmesskäl måste det bli 
bara så litet. 

50	
 historia
50	
 Historisk metod
51	
 Tidsuppfattningens förändringar
52	
 Historieämnets utveckling
53	
 Historia i nuet
53	
 Internationellt samarbete
54	
 Historia som universitetsämne i Sverige
55	
 Historia som skolämne
56	
 Litteraturanvisning

57	
 forntid

57	
 medeltiden
59	
 Litteraturanvisning

60	
 nya tiden
61	
 samtidshistoria
61	
 historisk geografi
62	
 Litteraturanvisning

62	
 teknikens historia
63	
 Jordbruket
64	
 Skriftspråket
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64	
 Medeltidens Europa
65	
 Det tryckta ordet
65	
 Skog och trä
66	
 Stenkol
67	
 Ångmaskinen
68	
 Den kemiska industrin
68	
 Järn och stål
69	
 Massproduktion
69	
 Järnvägarna
70	
 Gas, olja och el
70	
 1900-talet
71	
 Litteraturanvisning

72	
 ekonomisk historia
73	
 Litteraturanvisning

73	
 kulturhistoria

74	
 civilisation
75	
 Civilisationsbegreppets utveckling i västerlandet
78	
 Litteraturanvisning

78	
 sociologi
80	
 Historik
83	
 Modern sociologi
84	
 Sverige
85	
 Litteraturanvisning

85	
  socialhistoria
86	
 Litteraturanvisning

87	
 demokrati
87	
 Demokratins mångfald
87	
 Demokratin under antiken
88	
 Demokratins utveckling i nyare tid
88	
 Demokratiutveckling i Europa efter 1989
89	
 Demokratins framväxt på den afrikanska kontinenten
89	
 Demokratins framväxt i Latinamerika
90	
 Litteraturanvisning

90	
 jämlikhet

91	
 jämställdhet
91	
 Olika typer av jämställdhet
92	
 Historia
92	
 Nationellt och internationellt jämställdhetsarbete
93	
 Arbetsmarknad
95	
 Försörjning
96	
 Utbildning
97	
 Familj och föräldraskap
98	
 Makt och inflytande
99	
 Litteraturanvisning

100	
 europeisk rättshistoria
103	
 Litteraturanvisning

104	
 kvinnans historia
104	
 Antiken
105	
 Medeltid (ca 800–1500)
107	
 1500–1800
109	
 1850–2000
110	
 Litteraturanvisning
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Kapitel 3: Tidningsartiklar om förhållandena i världen  
18 december 2016 till 3 februari 2017.

Förteckning över artiklar: sidorna  171 - 179 
Artiklar: sidorna 180 - 824 

Artiklarna är redovisade i kronologisk ordning. 
För varje dag är de vanligen ordnade som i tidningarna.

För att få förteckning över artiklar och artiklar: klicka på
http://wimnell.com/omr36-39zzzzc.pdf

En enkel ordning för problemen i världspolitiken kan vara: 
Världen
USA
Europa
Ryssland
Centralasien, Mellanöstern och Nordafrika
Kina
Indien
Pakistan
Japan
Kora
Övriga Asien
Övriga Afrika
Övriga Amerika
Australien, Oceanien, Polarområdena, Världshaven, Rymden.

Kapitel 4: Alla människor i världen måste få bra utbild-
ning och bra demokrati grundad på riktiga kunskaper. 
Populismen måste bort.
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Sven Wimnell 15 februari 2017:
Socialdemokraterna och regeringen. 
Regionplanering. Trygghet och myndigheter.
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 2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg
781	
 3 Bostadsbidrag för barnfamiljer
782	
 4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll
784	
 Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre 
	
 ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen.

Sven Wimnell 25 april 2017: Tidningsartiklar 3-25 april 
2017  om utrikes förhållanden och terrorism. Bland 
annat terrorn på Drottninggatan, Erdogan kan bli dik-
tator i Turkiet, Franska presidentvalet, första omgången.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzh.pdf

Innehåll:
Sida	

 2	
 Förteckning över Tidningsartiklar 3-25 april 2017  om utrikes 
	
 förhållanden och terrorism.

            Det är cirka 400 artiklar, vardera i genomsnitt cirka 1,7 sidor , i   
             genomsnitt cirka 17 artiklar per dag.
	
 För att få förteckning över artiklar och artiklar: klicka på
	
 http://wimnell.com/omr36-39zzzzh.pdf

10	
 Kommentarer om tidningsartiklar med utrikes förhållanden.
	

De handlar mycket om USA och litet om övriga Amerika.
Mycket om Europa. EU, Brexit, Ryssland
Litet om Centralasien.
Mycket om Mellanöstern och Nordafrika.
Liet om övriga Afrika.
Något om Kina, Indien, Pakistan, Japan och Korea.
Litet om övriga Asien.
Litet om Australien, Oceanien, Polarområdena, Världshaven och 
Rymden.
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Sven Wimnell 9 maj 2017:
Tidningsartiklar 26 april till 9 maj  2017 om utrikes 
förhållanden och terrorism. Presidentvalet i Frankrike 
andra omgången.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzi.pdf

Innehåll:
Sida	

11	
 DN ONSDAG 26 APRIL 2017
	
 Brett spektrum av ämnen diskuterades
12	
 Sverige tiger om Saudiröstningen	

13	
 Civila i kläm när kriget mot Boko Haram trappas upp
16	
 Trumps skattereform skapar budgetoro
17	
 Senaten i krismöte om Nordkorea
18	
 Mer självrannsakan behövs om Brexit
19	
 Låt linsen rädda liv
21	
 Oroande utveckling för pressfriheten
25	
 Hela världen en skådebana är

25	
 DN TORSDAG 27 APRIL 2017
	
 Schejkerna ska tiga om jämställdhet
26	
 Jobba på, Monsieur Macron
28	
 Reinfeldt varnar för att stänga gränser
30	
 Nytt människofynd sensationellt
30	
 Glädje när treårige Rahed återförenades med familjen
32	
 EU tar strid för att rädda universitet
34	
 Vitt ljus passar inte Roms sevärdheter
35	
 Hårt motstånd mot Trumps löfte om tuff invandringspolitik
36	
 Militären firar – skjuter med skarp ammunition
38	
 Ny rapport: Bankerna tog inte sitt ansvar

39	
 Skulle vi ha diskuterat med Hitler?”
40	
 Patetiskt att AP-fonderna slår ifrån sig

41! DN FREDAG 28 APRIL 2017
! Ännu en rutten revolution
42	
 100 dagar som kunde varit värre
44	
 Stora risker kring koreanska halvön
45	
 Åsa Beckman: Vad blir en människa utan hopp?
47	
 Kritik och avslöjanden ökar stödet
56	
 Erdogan bereder väg för nya segrar
57	
 Israeliskt flyg slog till mot Damaskus

58	
 DN LÖRDAG 29 APRIL 2017
	
 Marie Kide, 66, blev terrordådets femte offer
59	
 Domstol slår fast: Romer blev etniskt diskriminerade
61	
 Sverige hotas när Europa splittras
62	
 Lätt att förstå om SD:s gräsrötter blir förvirrade
64	
 Brexit: Fyra knäckfrågor
65	
 Hårdare tongångar inför skilsmässan
66	
 Kalifornien mobiliserar mot presidentens politik
74	
 Kärnvapenhotet skapar ett läge världen aldrig tidigare skådat
75	
 Tjänstemän ska inte få ha burka
76	
 Påven i terrordrabbat Egypten
77	
 Turkiets attack mot kurdiska mål kritiseras
77	
 Erdogan hoppfull inför möte i USA
78	
 Lastbilsbossarna blickar mot börsen
79	
 Experter dömer ut Trumps skattereform
81	
 Läxan från Reagan och Bush: skattesänkningar måste betalas
82	
 Äntligen känns elbilen mogen
84	
 Grönt och tyst – vätgaståget kan revolutionera trafiken
85	
 Vilka vikingar!
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87	
 Skärmtrötthet ökar försäljningen av riktiga böcker
87	
 Nödvändigt om vår tid
89	
 Därför vill nära en halv miljon människorflytta till ett träsk mitt 
	
 i Europa
100	
 Volvo tillbaka i toppen på nybilslistan
102	
 V90 är stabilare och trevlig att köra

103	
 DN SÖNDAG 30 APRIL 2017
	
 Peter Wolodarski: Donald Trumps hundra dagar av osanningar.
104	
 Macron kan bli Frankrikes yngste president
108	
 Orbán tvingas backa om universitetslagen
109	
 Total enighet om Brexit-riktlinjer
110	
 USA i militärövning med Sydkorea
111	
 Han har inte uppfyllt ett enda av sina löften
112	
 40 års kamp utan svar för mödrarna
113	
 Taxichaufförernas trick gör mig skogstokig
114	
 Ökad försäljning av rättvisemärkta produkter
115	
 Så blev rött historiens hetaste färg
117	
 Därför ska vi minnas Guernica och majdagarna i Barcelona
121	
 Ryska avtryck på Europas politiska scen(Långt och komplierat)

133	
 DN MÅNDAG 1 MAJ 2017
	
 Socialdemokratin på dekis
134	
 Vänsterns soffliggare kan gynna Le Pen
137	
 Ökning av antalet gripna papperslösa invandrare
138	
 Lika arg Trump twittrar färre gånger per dag
139	
 Den nya Sidenvägen till Kina går som på räls
140	
 Sikherna känner sig hemma i parmesanostens land
143	
 Irakisk militär: IS snart ute ur Mosul
143	
 Colombias knarkkungar glorifieras igen
146	
 Varannan väljare nöjd med rapporteringen från dådet

147	
 Rektorns brev beskriver sorgen efter attackerna
148	
 Akilovs bror: Det där med IS är bara skitsnack
149	
 Falun rustar för nazistdemonstration

150	
 DN TISDAG 2 MAJ 2017 
	
 DN.se PUBLICERAD 2017-04-23 Den fantasilösa 
	
 ekonomismen har undergrävt demokratin
152	
 Vad får kunskap egentligen vara värd?
155	
 Macron måste hitta EU:s rötter
157	
 Le Pen till angrepp mot Macrons finansbakgrund
159	
 Symboliskt viktigt möte för Putin
161	
 Besöket ska hindra rysk framryckning
163	
 Så vill Putins hemliga rådgivare krossa Europas demokratier
166	
 Trumps ordval när han nämner Kim Jong Un är 
	
 anmärkningsvärt
167	
 Normens fotbojor. Klyftan vidgas mellan vad vi kräver och 
	
 bidrar med
168	
 Trump bjuder in fler ledare
169	
 Mörkmän har också nyanser
170	
 Tårgas sattes in vid protest på första maj
170	
 Renzi tillbaka som Demokraternas ledare
171	
 Hamas accepterar 1967 års gränser
173	
 Etanolproduktion kan förvärra fattigdomen
174	
 Falun stod upp mot nazisternas marsch

175	
 DN ONSDAG 3 MAJ 2017
	
 Tyskland kommer inte undan
177	
 Sakligt men inte hjärtligt mellan Merkel och Putin
179	
 Le Pen knappar in på Macron inför densista tv-debatten
182	
 Korten på bordet om Saudiomröstningen
183	
 Svårt återta Raqqa och Mosul från IS



185	
 Försvarsministern hårt pressad i arméskandal
186	
 Tjeckiens premiärminister avgår efter konflikt
186	
 Clinton: Putin och FBI gjorde att jag förlorade
187	
 Söndagsöppna affärer del i uppgörelse
188	
 Vi i Norden måste ta ett större klimatledarskap
189	
 Låt oss enas i kamp mot nazismen
190	
 Därför kan musiken fungera som en tidig varning om krig
193	
 Människans skrämmande och hoppfulla tidsålder

194	
 DN TORSDAG 4 MAJ 2017
	
 Pessimister mot optimister i söndagens val
197	
 Motsatser gör upp i valrysare
199	
 Johan Schück: Seger för Marine Le Pen hotar hela EU-bygget
202	
 Trumps oförutsägbarhet försvårar förbindelserna
203	
 Farligt att ge militären fria händer
205	
 Förnuft är bättre än känsla
206	
 Israel kallade upp Sveriges ambassadör
207	
 Assanges advokat: Häv häktningen
207	
 Valet rubbar inte maktstrukturen
209	
 Debatt om rasism. Mångfald är ett uttryck för vår nationella 
	
 identitet
211	
 100 miljoner för att hjälpa torkans offer
211	
 Därför är det inte trovärdigt att påstå att världen blir bättre
214	
 Ingen evig gränskontroll
216	
 Redan kyligt nog vid vår svenska gräns
216	
 Resurserna räcker inte

217	
 DN FREDAG 5 MAJ 2017
	
 Ge Macronomen chansen
219	
 Muslimers valdeltagande nyckel till seger för Macron
221	
 Macron anmäler Le Pen efter valdebatt

221	
 I Paris var fascisten en kulturman
223	
 De törs trotsa Erdogan och utmana honom i presidentvalet
224	
 Ja till förslag som ska ersätta Obamacare
225	
 Därför är det rätt av kyrkan att engagera sig i politiken
228	
 Polisen stod pall när vi prövades i terror
233	
 Löfven försvarar nazisters rätt att demonstrera: Polisen får 
	
 avgöra
235	
 Brott ska både räknas och vägas
236	
 Långsamt farväl till Sverige
237	
 kärnvapenmakt

238	
 DN LÖRDAG 6 MAJ 2017
	
 Här ska arbetare lockas att rösta på Macron
240	
 Så kan Le Pen vinna trots allt
243	
 Fyra zoner fredas från flygattacker
244	
 CIA anklagas ligga bakom mordplan mot Kim Jong-Un
245	
 Inga försäkringar om framgång
246	
 Historikern: Därför är ett riksrättsåtal troligt för Trump
250	
 Storseger för Tories i lokalval
251	
 Så blev Gibraltar politisk dynamit
256	
 Navalnyj– en besvärande fäfluga i ryska makthavarens öron
258	
 Moskvaborna protesterar mot utbredd rivningsvåg
260	
 Wien, väntan och underkastelse	

262	
 Sjukdomshistoria. Lättläst odyssé genom historiska fasor
263	
 Elbilssatsning ska lyfta Volkswagen
265	
 Jacques Wallner: Är VW klar med reningen?
266	
 Stadigt och mjukt i Scanias flaggskepp
268	
 Vi blir fossilfria tio år före regeringens klimatmål

271	
 DN SÖNDAG 7 MAJ 2017
	
 Attacken mot Macron ingen överraskning



274	
 Opinionsmätningarna spår förlust för Le Pen – och det mesta 
	
 talar för att de är korrekta
275	
 De flesta väljare fruktar en framtid utan euron
278	
 50 000 poliser övervakar säkerheten
279	
 Valet har skakat liv i diskussionen om hur EU ska utvecklas
283	
 Nya presidentens makt kan bli begränsad  oavsett vinnare
284	
 Franska ödesvalet. Emmanuel Macron måste vinna över de 
	
 missnöjda i förorterna
286	
 En värdig väg för Europa
289	
 De andra partierna ansvariga för dådet
291	
 Det var rätt beslut att utvidga Europeiska unionen österut
293	
 Striderna avtar i säkra zonerna
294	
 Trumphotet måste justeras ned
295	
 Temperaturmätare när delstat går till val
296	
 Ismail Haniya blir ny ledare för Hamas
297	
 Ministern varnar för desinformation
298	
 Ras i oljepriset gör det billigare att tanka bilen
299	
 Tyrannen blir modern i furstlig bok
301	
 Foto av skuggan ska ge svar om svarta hål
305	
 Karin Bojs: Så var hästarna som skyterna ströp
306	
 Här är Eurovisions vänner och fiender

309! DN MÅNDAG 8 MAJ 2017
	
 Dags att laga Frankrike
311	
 Erik de la Reguera: Nu måste Macron väcka hoppet
312	
 Jubel efter triumfen – men landet är splittrat
315	
 Rekordmånga röstade blankt
316	
 Jag tänker stå i täten för den nya oppositionen
318	
 Macrons seger kan leda till en ny vår i relationen med Tyskland
320	
 Medieföretag bojkottade Le Pens valvaka när kollegorna 
	
 portades

320	
 Fler än vanligt struntade i att rösta
321	
 Macron såg chansen när de etablerade partierna föll
323	
 Stor lättnad i Berlin: En excellentpolitiker
324	
 Komentarer
325	
 En seger för det europeiska samarbetet
326	
 Fem utmaningar för Frankrikes president
327	
 Macrons framtid avgörs av om han får stöd av partierna i 
	
 parlamentet
329	
 Lättnadens suck. En kulturradikal president som tror på en 
	
 stark stat intar Élyséepalatset
331	
 Angela Merkels kristdemokrater tog klar seger i Schleswig-
	
 Holstein
332	
 Ingen genväg till bekväm Brexit
333	
 82 frisläppta flickor är en seger för regeringen
335	
 6 000 migranter har räddats
336	
 Hemlig försvarsnota på nio miljarder kronor

338	
 DN TISDAG 9 MAJ 2017
	
 Alla drömmar är inte guld
339	
 Demonstrationer mötte valsegraren
341	
 Macron gör sitt eget val till helgen
342	
  Många statschefer har anledning att vara besvikna i dag
346	
 Vallöftena som riskerar att spricka
347	
 Osäkert om IS-ledarens död minskar terrorrisken
348	
 Lagförslag om judarnas rättigheter får hård kritik
349	
 Obama varnade Trump för att anlita Michael Flynn
349	
 Lavrov och Tillerson i möte om Ukraina
350	
 Sverige bytte röster i FN-kampanj
351	
 Fler asylsökande vid gränsen
352	
 Politiker redo säga ja till nya försvarsnotan



Tidningsartiklar med utrikes förhållanden.

Det finns artiklar som gäller hela världen.
De handlar mycket om USA och litet om övriga Amerika.
Mycket om Europa. EU, Brexit, Ryssland
Litet om Centralasien.
Mycket om Mellanöstern och Nordafrika.
Liet om övriga Afrika.
Något om Kina, Indien, Pakistan, Japan och Korea.
Litet om övriga Asien.
Litet om Australien, Oceanien, Polarområdena, Världshaven och 
Rymden

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
Där finns Några tidningsartiklar 27 oktober 2016 och senare, bl a 
DN 9 nov 2016, sidorna 360-390.:Donald Trump USA:s nästa 
president.
Tidningsartiklar finns också i tidigare dokument.

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

Sven Wimnell 5 mars 2017: 
Läget i världen. Artiklar om läget  5-26 februari 2017. Utrikes-
deklarationen och riksdagsdebatten. Utrikesdepartementets 
förbättringar av världen. http://wimnell.com/omr36-39zzzze.pdf

Sven Wimnell 5 april 2017: 
Tidningsartiklar 27 februari -2  April 2017  om utrikes förhållan-
den. Kommentarer och sammanfattning om samhällsplaneringens 
problem.  http://wimnell.com/omr36-39zzzzg.pdf

Sven Wimnell 25 april 2017: 
Tidningsartiklar 3-25 april 2017  om utrikes förhållanden och 
terrorism. Bland annat terrorn på Drottninggatan, Erdogan kan 
bli diktator i Turkiet, Franska presidentvalet, första omgången.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzh.pdf

Det är cirka 400 artiklar, vardera i genomsnitt cirka 1,7 sidor , i 
genomsnitt cirka 17 artiklar per dag.

.Sven Wimnell 9 maj 2017:
Tidningsartiklar 26 april till 9 maj  2017 om utrikes förhålanden 
och terrorism. Presidentvalet i Frankrike andra omgången.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzi.pdf

Det är cirka 200 artiklar, vardera i genomsnitt cirka 1,7 sidor
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Artiklarna om utrikes förhållanden.

De handlar huvudsakligen om människornas verksamheter, folkens 
och ledarnas verksamheter, Det är deras handlingar man får veta något 
om,  inte mycket om deras kunskaper och värderingar, hur de tänker.

Med hjälp av tidningsartiklarna får man gissa sig till vad de tänker. 
Folken röstar fram ledare med hjälp av vad ledarna säger och med 
ledning av vad folken tror vad ledarna menar. Ledarna förskönar sina 
avsikter och luras ofta.

Utvecklingen i världen domineras av Trump, ledare i Europa, Putin, 
Presidenter i Syrien, Turkiet, Iran, Saudiarabien, ledare i olika katego-
rier i Irak och ledare i Kina. I Afrika finns ledare som ger svåra kon-
flikter av mer lokal karaktär.

Vad man kan se har folken inte tillräckligt bra kunskaper för att kunna 
rösta fram bra ledare. Det är också så att i folken finns det sådana som 
har bra levnadsförhållanden  och sådana som är sämre ställda. De 
sämre ställda ser skillnaderna och vill ha det bättre, få jämnare lev-
nadsförhållanden. De som har det bättre ser sig hotade och menar att 
de sämre ställda är revolutionärer som vill förstöra samhället, det 
samhälle de bättre ställda gynnas av. De bättre ställda är giriga och vill 
inte ha försämringar utan snarare ha det ännu bättre.

Kunskaperna och värderingarna är i alltför hög grad grundade på 
gamla förhållanden, på gamla traditioner och fördomar som männi-
skorna har svårt för att överge. Religioner är traditioner grundade på 
gamla samhällsförhållanden och står för mycket av eländet i världen. 

I statsskicken bör politiken vara överordnad över religionerna, eländet 

i Mellanöstern beror bl a på att den islamiska religionen kräver att 
kvinnor ska underordnas män. något som strider mot regler som 
Förenta Nationerna kommit fram till.

Människorna på jorden förstör klimatet och man måste förändra lev-
nadsförhållandena för att kunna förhindra mänskligetens undergång, 
men den amerikanske presidenten förstår inte det. USA är ett ålder-
domligt samhälle.

Artiklarna nu slutar med att Frankrike fått en ny president som vill 
förbättra Frankrike, EU och världen. Det tycks bli nödvändigt att 
fortsätta med redovisningar av de utrikes förhållandena. Det finns så 
många problem som är på gång. 

Artikel 8 maj 2017, sida 325: “ Emmanuel Macrons seger i franska 
presidentvalet togs emot med öppna armar av sju av åtta svenska 
riksdagspartier. Statsminister Stefan Löfven ser Macrons seger som en 
seger för EU, medan Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson hellre 
hade sett Marine Le Pen som segrare.”  Ett viktigt resultat av det 
franska valet är, att Sverigedemokraterna tydligt visat sin främlings-
fienliga karaktär som gör det omöjligt för de andra att samarbeta med 
dem.

Alla statsråd i den svenska regeringen bör följa förhållandena i 
både i Sverige och utrikes och anpassa sina verksamheter efter 
det. De bör på regeringens hemsida redogöra för det de finner, 
utreder och föreslår.



Sven Wimnell 30 maj 2017 :
Tidningsartiklar 10-30 maj  2017 om utrikes 
förhållanden och terrorism. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzzj.pdf

Innehåll
Sida

  8	
 DN ONSDAG 10 MAJ 2017
 	
 Varningar vi borde ta på allvar
  9	
 Skör vapenvila gav färre döda i krig under förra året
11	
 FN försöker reda ut härvan av anklagelser
13	
 Jag kan inte tro vad jag ser, det är som en mardröm
16	
 Avhopp till Macron inför parlamentsval
17	
 Nya presidenten väntas hålla mjukare linje mot Nordkorea
18	
 Alla ögon på Tillerson under möte om Arktis

20	
 DN TORSDAG 11 MAJ 2017
	
 Ryska soppan tjocknar
21	
 Samma nazister, en annan tid
25	
 Lavrov avfärdar misstankar som påhitt
27	
 Sverige klarar att avskräcka Ryssland
28	
 Överläkaren: Akilov psykiskt frisk
29	
 Protester och gråt när anrik radio tystnade
30	
 Turkiet vill inte bryta med EU
31	
 Stephen Fry slipper åtal för hädelse på Irland
31	
 Gud och hans profeter måste tåla att ifrågasättas
33	
 Märket som visar banden mellan nazismen och svenska 
	
 högerextrema

36	
 DN FREDAG 12 MAJ 2017
	
 Väljarna är inte som vi tror
37	
 Rödlistad tonfisk saknar märkning
38	
 Präster utsatte dövstumma elever för övergrepp
42	
 Minister vägrade ta på sig ansvaret för avskedandet
43	
 Vita huset: Vi blev lurade av Ryssland
44	
 FBI fortsätter utreda band till Ryssland
45	
 Varannan damernas när Macron tar sikte mot parlamentet
46	
 Trump ångrar sig om ambassad
47	
 Osäkerheten stor om var USA egentligen står i klimatfrågan
48	
 Grön offensiv i USA trots Trump
50	
 Oljan kostar återigen över 50 dollar per fat
50	
 Oppositionen tar till fekaliebomber
51	
 Våldet mot homosexuella ökar i Ukraina
52	
 Klimatkrisen kräver blod, svett och tårar

53	
 DN LÖRDAG 13 MAJ 2017
	
 Där ingen aristokrati finns
55	
 Ömsesidig misstro på alla fronter
56	
 Hultqvist förste ministern som tas emot i Washington
58	
 Det pågår en kampanj för att smutskastamig
61	
 Prestigegräl förlamar Tjeckiens regering
62	
 Fatahpartiet riskerar tappa makten i Nablus
63	
 Trump varnar James Comey för att läcka
64	
 Våldet trappas upp på Caracas gator
66	
 Massiv cyberattack drabbar 74 länder
67	
 Obamas anda lever kvar – trots Trumps intåg i Washington
68	
 Viruset är i en skala man inte tidigare sett
69	
 Boom för hyrcyklar kan rädda Peking från föroreningarna
71	
 En vägvisare till underjorden
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73! DN SÖNDAG 14 MAJ 2017
	
 Underskatta inte kraften i den politiska mitten.
75	
 Portugal tog hem segern i Kiev
76	
 Total isolering i ledarnas skugga
89	
 Med kärnvapen sitter regimen säkert vid makten
90	
 It-experter varnar: Attacken riskerar ta ny fart i morgon
92	
 Rysk roulett med världens datorer
93	
 Många frågetecken kvar när Macron blir statschef
96	
 Motsättningar till ytan när Raqqa ska återtas
97	
 Fem republikaner favoriter när ny FBIchef ska utses
98	
 Det ryska dividerandet är oändligt
100	
 På jakt efter den verkliga människan
125	
 Att tiga vore att ge upp all självaktning
130	
 Karpathos
135	
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PUBLISHED 26 APRIL 2017/
MARGOT WALLSTRÖM, RAPPORTER OM 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

I dag publicerar Utrikesdepartementet nya landrapporter om 
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. 
Lanseringen är en del av regeringens arbete för att främja, 
förebygga och påverka utvecklingen i dessa frågor. Rapporterna 
finns att läsa på regeringens hemsida. Jag kommer här att 
redogöra för några av de övergripande tendenser som går att 
identifiera utav det omfattande material som rapporterna 
innehåller.

Årets publicering innebär en ambitionshöjning. Det är första gången 
sedan 2010 som UD publicerar rapporter från alla världens regioner 
vid ett och samma tillfälle. Det är dessutom första gången som 
rapporterna vid sidan av mänskliga rättigheter så tydligt belyser 
demokrati och rättsstatens principer.

De senaste årtiondenas utveckling har gjort att fler människor än 
någonsin upplever att de har rätt att uttrycka sina åsikter fritt, ha 
tillgång till sjukvård, organisera sig i fackföreningar, arbeta och leva 
med de man vill.

Sedan 1970-talet har också många stater övergått till att bli 
demokratier – åtminstone i fråga om införande av flerpartisystem och 
genomförande av regelbundna val.

Rapporterna visar självklart på enorma olikheter mellan länder. Tyvärr 
är helhetsbilden att den positiva utvecklingen har avstannat på många 

håll. Om det är ett trendbrott till det sämre eller bara en tillfällig 
svacka är osäkert.

Vi har länge uppmärksammat att civilsamhällets möjligheter att 
verka försämras på många håll i världen. Rapporterna bekräftar att 
många regimer utövar hård kontroll över civilsamhället genom 
registrering och rapporteringskrav samt förbud mot utländsk 
finansiering. Representanter för civilsamhällesorganisationer utsätts 
för trakasserier, hot, våld och godtyckliga frihetsberövanden.

Vad gäller medborgerliga och politiska rättigheter ser vi att 
”terroristhot” ofta används som ett skäl för såväl fängslanden som 
inskränkningar i yttrandefrihet, demonstrationsrätt och rätten att utöva 
sin religion. Rapporterna visar att journalister får allt svårare att verka 
i många länder.

Utomrättsliga avrättningar av brottsmisstänkta och polisbrutalitet 
drabbar många människor och på många platser gör pågående 
konflikter att rätten till liv och personlig frihet kränks allvarligt genom 
urskillningslöst våld.

Rapporterna visar hur kvinnor diskrimineras även enligt lagar om 
bl.a. arvsrätt, egendom och rätten att ta ut skilsmässa. I extrema fall 
betraktas inte ens kvinnor som myndiga individer. Rapporterna visar 
att aborträtt och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och 
rättigheter är starkt inskränkta på många håll. Våld mot kvinnor och 
flickor förekommer världen över vilket tydligt belyses i rapporterna.

Det är ibland lättare att driva vissa ekonomiska och sociala 
rättigheter än frågor som rör yttrandefrihet. Det gäller bland annat 
rätten att driva krav på högre löner och rättvisa arbetsvillkor. Samtidigt 
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finns en tydlig bild av svårigheter för människor att organisera sig i 
oberoende fackliga organisationer.
Minoriteters och flyktingars utsatthet uppmärksammas också i 
rapporterna. Även ifrån Europa rapporteras om tilltagande rasism och 
fientlighet mot flyktingar och invandrare.

Rörande rättsstatens principer ger rapporterna många exempel på 
länder med all statlig makt koncentrerad till ett fåtal. Myndigheter 
tjänar ofta regeringsmakten istället för att agera neutralt under lagarna. 
Rapporterna visar en utbredd politisering av domstolar. Korruption och 
nepotism är vanligt.

I Europa och vårt eget närområde finns också orosmoln. Vi ser hur 
regeringar försöker förändra grundlagar för att begränsa domstolarnas 
oberoende. Rättsliga institutioner ifrågasätts även i länder där de 
traditionellt haft en stark ställning. Det är sorgligt att dessa rättigheter 
inskränks, just i länder där människor under decennier kämpat för att 
få dem.

Även i fråga om demokratiska val visar rapporterna många oroande 
exempel med länder där allmänna val är en chimär. I extrema fall 
förbjuds politiska partier och opposition ses som landsförräderi.
Det finns dock ljusglimtar.

Även om könsstympning är ett stort problem i flera länder i Afrika har 
flera tagit steg för att minska omfattningen.

Kvinnors villkor försvaras och stärks på många håll, även i regioner 
där utvecklingen på andra områden ter sig dyster. I Centralamerika har 
särskilda domstolar inrättats för att utreda våld mot kvinnor. I Asien 
och Afrika tars steg för att minska våldet mot kvinnor, bl.a. genom 

lagstiftning.
I flera länder har HBTQ-personers rättigheter förbättrats genom lagar 
till skydd mot diskriminering; samkönade par har fått rätt att ingå 
äktenskap, registrera partnerskap och adoptera barn. Men situationen 
för HBTQ-personer är fortsatt mycket svår i många länder och 
rapporterna visar på omfattande våld och trakasserier.

Sammantaget är det tyvärr en dyster bild som våra rapporter målar 
upp.

Men vi låter oss inte slås ned. Vi för en feministisk utrikespolitik som 
har uppmärksammats och gett avtryck i stora delar av världen. Vi 
arbetar i FN:s säkerhetsråd, FN:s råd för mänskliga rättigheter och 
andra organ. EU är en viktig aktör för att kunna driva MR-frågor i hela 
världen men också i medlemsländerna. I utvecklingssamarbetet är 
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer bland våra 
främsta prioriteringar. Sverige tar också konsekvent upp frågorna i 
dialog med andra länder.

Det är min förhoppning att dessa rapporter ska stärka vårt arbete. Jag 
hoppas att de ska ge stöd åt de modiga kvinnor och män världen över 
som – ibland med risk för sina egna liv – kämpar för att säkra och 
stärka sina rättigheter.

Samhörighet växer ur insikten att vi alla är beroende av varandra, och 
vi som lever i ett land med fria och rättvisa val, ett samhälle där våra 
individuella rättigheter respekteras och skyddas i lag. Vi bär ett särskilt 
ansvar för att uppmärksamma och hjälpa de vars röst annars riskerar 
att tystas. Det är vår plikt.
Margot Wallström, utrikesminister
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Idag publicerar UD rapporter om 
mänskliga rättigheter i 135 länder
I dag publicerar Utrikesdepartementet 135 nya landrapporter om 
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. 
Rapporterna finns att läsa på regeringens hemsida.

UD har presenterat offentliga landrapporter om mänskliga rättigheter 
sedan början av 2000-talet. Rapporterna är en viktig del av UD:s breda 
arbete med dessa frågor men används också av myndigheter, företag, 
civilsamhällesorganisationer och i utbildning.

Rapporterna visar självklart på enorma olikheter mellan länder. Tyvärr 
är ändå helhetsbilden att den tidigare positiva utvecklingen vad gäller 
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer har 
avstannat på många håll. Om det är ett trendbrott till det sämre eller 
bara en tillfällig svacka är osäkert.

Civilsamhällets möjligheter att verka försvåras i många länder av bl.a. 
krav på registrering och förbud mot utländsk finansiering.

Diskriminering av kvinnor och våld mot kvinnor är utbrett 
förekommande. Många länder begränsar kvinnors rättigheter rörande 
bland annat arvsrätt, egendom och rätten att ta ut skilsmässa.

Även i fråga om demokratiska val visar rapporterna många oroande 
exempel med länder där allmänna val är en chimär. I extrema fall 
förbjuds politiska partier och opposition ses som landsförräderi.

Rättsstatens principer kränks på många håll genom en utbredd 
politisering av domstolar. Korruption och nepotism är vanligt 
förekommande.

- Vi bär ett särskilt ansvar för att uppmärksamma och hjälpa de vars 
röst annars riskerar att tystas. Det är vår plikt men också ett 
egenintresse eftersom arbete för mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättstatens principer bidrar till att skapa en säkrare värld, säger 
utrikesminister Margot Wallström.
Kontakt Erik WirkensjöPressekreterare hos utrikesminister Margot 
Wallström e-post till Erik Wirkensjö
Rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 
principer
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Rapporter om mänskliga rättigheter, 
demokrati och rättsstatens principer i 
världen

Mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer ska 
genomsyra utrikespolitikens alla delar. Utrikesdepartementets årliga 
rapporter om mänskliga rättigheter omfattar från och med år 2017 
även demokrati och rättsstatens principer. Rapporterna, som tidigare 
har publicerats på den så kallade MR-webben, återfinns nu på denna 
sida.
Ansvariga departement
Utrikesdepartementet

Nya rapporter 2017
I april 2017 lanserar regeringen 135 nya landrapporter om mänskliga 
rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Rapporterna ska bidra 
till öppenhet och transparens i vitala frågor om utrikes- och 
säkerhetspolitik. De nya rapporterna innebär en omfattande 
ambitionshöjning. Det är första gången sedan 2010 som UD publicerar 
rapporter från alla världens regioner vid ett och samma tillfälle. Det är 
också första gången som rapporterna, vid sidan av mänskliga 
rättigheter, tydligt belyser demokrati och rättsstatens principer. 

Pressmeddelande: Idag publicerar UD rapporter om mänskliga 
rättigheter i 135 länder

Artikel av utrikesminister Margot Wallström på Swedish Foreign 
Policy News den 26 april 2017

Om mänskliga rättigheter i världen
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter
Storbritanniens utrikesdepartements rapporter
USA:s utrikesdepartements rapporter
Amnestys årsrapporter om mänskliga rättigheter
Human Rights Watchs världsrapport 2016

Det här är UD:s rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati 
och rättsstatens principer
Rapporteringen speglar regeringens ambition att arbetet för de 
mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer ska 
genomsyra utrikespolitikens alla delar.

Det här är UD:s rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatens principer

Rapporterna del i en större satsning
Rapporterna är ett stärkande av regeringens arbete med att främja och 
öka respekten för de mänskliga rättigheterna liksom demokrati och 
rättsstatens principer. Satsningen avspeglas i regeringens skrivelse till 
riksdagen om dessa frågor (skr. 2016/2017:62), i tillsättandet av en 
ambassadör för mänskliga rättigheter och i återupprättandet av 
delegationen för folkrätt och nedrustning.

Rapporterna del i en större satsning

Lärarhandledning
UD kommer att utarbeta en ny lärarhandledning för att stödja och 
bredda skolors pågående arbete om frågor som rör mänskliga 
rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Tills vidare hänvisas 
till regeringens tidigare webbplats för mänskliga rättigheter.

Regeringens tidigare webbplats för mänskliga rättigheter
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Det här är UD:s rapporter om mänskliga 
rättigheter, demokrati och rättsstatens 
principer
Rapporteringen speglar regeringens ambition att arbetet för de 
mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer ska 
genomsyra utrikespolitikens alla delar.

1. Historik och bakgrund
De första rapporterna skrevs i början av 1990-talet. I början av 2000-
talet beslutade utrikesminister Anna Lindh att rapporterna också skulle 
vara offentliga. Rapporterna täckte inledningsvis alla FN:s 
medlemstater. Sedan 2010 har MR-rapporterna presenterats regionvis. 
Den senaste, 2013, avsåg Asien och Oceanien. Från och med år 2017 
omfattar rapporterna länder från alla regioner i världen och lägger ökat 
fokus på demokrati och rättsstatens principer.

2. Syftet med rapporterna
Rapporteringen speglar regeringens ambition att arbetet för de 
mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer ska 
genomsyra utrikespolitikens alla delar. De bidrar till att öka och 
uppdatera kunskapen om de mänskliga rättigheterna, demokrati och 
rättsstatsprinciper. De markerar svenskt engagemang i frågor som rör 
MR, demokrati och rättstatens principer. Dessutom ger arbetet med 
rapporterna goda möjligheter att stärka utsatta lokala aktörer som 
arbetar med MR, demokrati och rättsstatsfrågor och bidra till viktigt 
nätverksbyggande.

3. Innehåll
Rapporterna beskriveri vilken grad demokratiska spelregler efterlevs 
och hur rättsstatens principer respekteras. De visar situationen vad 
gäller medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter, i enlighet med innehållet i FN:s centrala konventioner för 
de mänskliga rättigheterna. De beskriver också diskriminering av 
bland andra kvinnor, barn, religiösa minoriteter, hbtq-personer, 
personer med funktionsnedsättning och personer som tillhör urfolk.. 
Rapporterna anger också vilka internationella konventioner för 
mänskliga rättigheter som har ratificerats av respektive land.

4. Om rapporterna
Som framgår av framsidan på varje enskild rapport så gör inte 
rapporterna anspråk på att ge en fullständig bild av läget för de 
mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i landet. 
Därför anges också tydligt att information också bör sökas från andra 
källor. Att en rapport inte tagits fram om ett land ska inte förstås som 
att det inte finns utmaningar för MR, demokrati och rättstatens 
principer där eller en utveckling värd att rapportera om.

I rapporterna finns bland annat offentlig statistik och annan 
information om berörda länder. Där finns också uppgifter från FN-
systemet, bland annat från FN:s högkommissarie för mänskliga 
rättigheter och dennes specialrapportörer. Rapporterna har också data 
från UNDP om placeringar på FN:s index för mänsklig utveckling och 
från Transparency International om korruption, Reportrar utan 
gränsers index för yttrandefrihet med mera.

5. Så bidrar rapporterna till UD:s arbete
Rapporterna utgör ett värdefullt underlag i bilaterala dialoger med 
enskilda länder. Detsamma gäller förberedelserna av olika bi- och 



multilaterala möten samt i utvecklingssamarbetet, handelsfrågor och 
migrationsprocesser.

Arbetet med rapporterna gör det också möjligt att kartlägga och 
analysera problem som på sikt kan ge upphov till konflikter och 
fungerar därmed som varningssignal om tilltagande spänningar och 
övergrepp och som led i konfliktförebyggande arbete.

Internationellt sett är Sverige en mycket aktiv aktör i syfte att stärka 
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Varje 
vecka, och ofta varje dag, gör ministrar eller andra delar av den 
svenska utrikesförvaltningen uttalanden i syfte att påtala och motverka 
kränkningar, det vill säga inskränkningar och begränsningar, av 
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Det sker i 
exempelvis FN, EU eller enskilda länder. Uttalandena kan avse 
situationen i enskilda länder som Nordkorea och Vitryssland eller röra 
tematiska sammanhang, som barns rättigheter, hbtq-frågor eller 
övergrepp mot kvinnor eller religiösa minoriteter.

Rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 
principer i världen
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Utrikesdepartementet

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

Margot Wallström
Utrikesminister

Ann Linde
EU- och handelsminister

Isabella Lövin
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice 
statsminister

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

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister
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SAMHÄLLE  OPINION  MEDIER  http://som.gu.se/
30 maj 2017:
70:e forskarantologin från SOM-institutet, Larmar och 
gör sig till, släpps den 28 juni och blir då fritt tillgänglig 
under fliken Publicerat.

Larmar och gör sig till tar avstamp i den senaste nationella SOM-
undersökningen och innehåller närmare 40 kapitel skrivna av forskare 
vid svenska universitet och högskolor.

Under maj och juni månad förhandspubliceras valda kapitel från boken 
digitalt.  Läs samtliga förhandspublicerade kapitel

SOM på Vetenskapsfestivalen 2017
Under Vetenskapsfestivalen i Göteborg presenterade vi 
tidsserier och nya data på tema förtroende och tillit. 
Båda arrangemangen går att se i sin helhet 
under rubriken Presenterat.

Det första seminariet handlar om förtroende för institutioner och 
samhällsaktörer. För första gången presenterades data från 2016 års 
nationella undersökning gällande bl.a. förtroende för Polisen, Kunga-
huset, Domstolarna och andra samhällsinstitutioner. Presenterade 
gjorde Lennart Weibull och Sören Holmberg, seniorforskare och 
grundare av SOM-institutet.
Läs presentationen om samhällsförtroende i pdf-format
Det andra seminariet avhandlade förtroende för våra medier. Vem litar 
på medierna och varför? Föreläsare: Annika Bergström och Ulrika 

Andersson, undersökningsledare vid SOM-institutet.
Båda inspelningarna från 10:e maj 2017.

SOM-seminariet 2017
SOM-Seminariet 2017 är avslutat! Seminariet ägde rum 
tisdagen den 25:e april och fungerar som startskottet för 
SOM-institutets arbete med avrapportering av den 
senaste nationella undersökningen. 

Läs alla presentationer från SOM-seminariet 2017

Under seminariet presenterades resultat och analyser inom flera olika 
områden. På länken ovan hittar du samtliga presentationsbilder i pdf-
format. Detta är det som hittills publicerats av oss, och det är endast ett 
axplock av resultaten från undersökningen, som var den största och 
mest omfattande någonsin. Den särskilt intresserade kan med fördel 
konsultera kodboken för att se alla exakta frågeformuleringar från 
undersökningen.
Läs en kort sammanfattning av några resultat från seminariet
Se SOM-seminariet i efterhand på SVT-play (två långa klipp)

Framöver kommer fler resultat och djupare analyser att presenteras 
under Vetenskapsfestivalen i Göteborg, under Almedalsveckan i 
Visby, och framförallt i kommande publikationer från SOM-institutet. 
Under våren och sommaren släpps ett femtiotal rapporter samt en 
omfattande forskarantologi titulerad "Larmar och gör sig till". Allt blir 
som vanligt fritt tillgängligt under fliken Publicerat.
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Nyheter
Fler firar den svenska nationaldagen

[2017-05-30] 
Lägre förtroende kommunnivån än för riksnivån

[2017-05-24] 
Den sociala sammanhållningen fortsatt stark i Sverige

[2017-05-17] 
Fler nyheter

Kalender	

Till kalendern

SOM i media
Allt fler firar den svenska nationaldagen
Aftonkuriren, [2017-05-30]
Staten och kapitalet är de faktaresistenta
Tidningen Syre, [2017-05-30]
ANALYS: Stor skillnad i synen på trygghet
Göteborgs-Posten, [2017-05-30]
Nationaldagsfirandet ökar
Sveriges Radio Göteborg, [2017-05-30]

Sidansvarig: SOM-institutet
Sidan uppdaterades: 2017-05-24
Dela:
© Göteborgs universitet 
Box 100, 405 30 Göteborg 
Tel. 031-786 0000, Kontakt

Karta

Social media

   

Senaste boken
Slutna rum och öppna landskap är den senaste och mest aktuella 
forskarantologin från SOM-institutet.

Beställ böcker
Samtliga publikationer från SOM-institutet går att beställa.

Ladda ner pdf:er
Allt publicerat och presenterat material från SOM-institutet finns 
tillgängligt att ladda ner kostnadsfritt som pdf-filer

SOM-priset
Du vet väl att du som är student kan vinna SOM-priset om du 
använder SOM-data i din uppsats?

SOM-INSTITUTETS SAMVERKANDE ENHETER
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)
Statsvetenskapliga institutionen
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Presentationer
Vid sidan av SOM-institutets olika publikationer deltar medver-
kande forskare ofta på olika seminarier, för att presentera sina 
analyser på aktuella teman.

Varje vår anordnar SOM-institutet ett seminarium där forskare knutna 
till SOM-institutet presenterar de första resultaten från årets nationella 
undersökning. SOM-seminariet äger normalt sett rum i Göteborg 
under april månad.

SOM-institutet anordnar också seminarier under Göteborgs årliga 
Vetenskapsfestival och Almedalsveckan, där vi presenterar nya resultat 
från de senaste undersökningarna. 

Dessutom presenteras SOM-data i många andra sammanhang. De 
senaste åren har medverkande forskare gjort presentationer bland 
annat för Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, Västra 
Götalandsregionen och IOGT-NTO. 

Presentationsförteckning
Presentationer sorterade efter presentationsdatum:

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
 

Presenterat 2017
 
SOM-seminariet den 25:e april 2017

Förmiddagspassets presentationer
Eftermiddagspassets presentationer
------------------------------

Trenduppdateringar av nyckelindikatorer
Föreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

Litar vi på medierna?
Föreläsare: Ulrika Andersson

Vilka partier löser väljarnas viktigaste samhällsproblem?
Föreläsare: Johan Martinsson

Svensk samhällsoro
Föreläsare: Maria Solevid

Välbefinnande och meningsfullhet på arbetet och på fritiden
Föreläsare: Filip Fors

Sanningar och myter om användning av sociala medier
Föreläsare: Annika Bergström
De äldre – bortglömda eller prioriterade?

Föreläsare: Thomas Denk
OBS: denna föreläsning utgick, men presentationen tillgängliggörs 
ändå här

http://som.gu.se/digitalAssets/1624/1624162_som-seminariet-2017-fm.pdf
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Svenska folkets konsumtionsvanor
Föreläsare: Ulrika Holmberg

Stad-landskiljelinjen pånyttfödd
Föreläsare: Maria Oskarson

Merkel, Trump, Putin och Clinton: Svenska folket tycker 
om internationella ledare
Föreläsare: Sören Holmberg

Nya konfliktlinjer i svensk politik
Föreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

Kultur i Väst, Göteborg den 4:e april 2017

Kultur i Väst, den västsvenska SOM-undersökningen
Föreläsare: Daniel Jansson och Klara Bové

Releaseseminarium för Slutna rum och öppna landskap, Malmö 
den 25:e januari 2017

Slutna rum och öppna landskap
Föreläsare: Ulrika Andersson, Lennart Weibull, Jesper Falkheimer, 
Nils Gustafsson och Anders Sannerstedt 

Presenterat 2016
 
Västsvenska SOM-seminariet, Göteborg den 1 december 2016

Hållbarhetens horisont

Föreläsare: Maria Oskarson, Sofia Arkhede, Ylva Norén Bretzer, 
Niklas Harring, Klara Bové och Sverker Jagers
 

Välfärdspolitik och välfärdsopinion 2016 för bl.a. SR och SVT.

Välfärdspolitik och välfärdsopinion

Föreläsare:Lennart Nilsson
 

SOM-undersökningen i Skåne, Malmö den 19:e augusti 2016

Att leva, bo och verka i Skåne

Föreläsare: Daniel Jansson och Henrik Ekengren Oscarsson

SOM-seminarium i Almedalen, 5:e juli 2016

Global oro ur svenskt perspektiv

Föreläsare/forskarpanel: Henrik Ekengren Oscarsson, Maria Solevid, 
Karl Ydén, Marie Demker och Sören Holmberg.

SOM-seminariet den 19:e april 2016
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Välkomna!

Henrik Ekengren Oscarsson

Synen på invandrare och migration:

Föreläsare: Marie Demker

Vad har hänt med det svenska samhällsförtroendet?

Föreläsare: Lennart Weibull

Försvaret på uppgång och IS som ond symbol

Föreläsare: Karl Ydén

Svenskarnas attityder till korruption

Föreläsare: Niklas Harring

Migration och välbefinnande

Föreläsare: Maria Solevid

Dagstidningen - den nya klassmarkören?

Föreläsare: Jonas Ohlsson

Folkets, riksdagens och journalisters inställning till monarkin och 
förtroendet för kungahuset

Föreläsare: Lennart Nilsson

Tillbaka till byskvallret – eller hyperlokala medier för demokratins 
skull?

Föreläsare: Gunnar Nygren

Försiktighet kring personlig information på nätet

Föreläsare: Ester Appelgren

Hög mellanmänsklig tillit i Sverige - men kanske inte bland alla?
Föreläsare: Sören Holmberg 

(Hela rapporten Mellanmänsklig tillit i Sverige finns att ladda ned på 
vår sida Rapporter.)

Det går bra nu - Avslutning

Föreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

Datakvalitet i SOM-undersökningen

Författare: Frida Vernersdotter
 

Presenterat 2015...
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SVT Forum sändes i SVT2 Onsdag 2017-05-10
09:00 – 12:00  Regional tillväxtpolitik och mineralpolitik DIREKT 
Riksdagen debatterar utskottens förslag.
12:00 – 12:03  SVT Nyheter

12:03 – 13:15  Ny rapport: När S backade från reformerna 
DIREKT 
Statsvetaren Jonas Hinnfors presenterar sin rapport om Socialdemo-
kraternas förändring under 1990-talet. Varför upphörde de stora 
reformerna? Rapporten kommenteras av Anna Hedborg, tidigare 
socialförsäkringsminister (S), Håkan Bengtsson, vd Arenagruppen och 
Göran Greider, chefredaktör Dala-Demokraten.

13:15 – 13:30  Vilka partier löser väljarnas viktigaste samhälls-
problem? 
Statsvetaren Johan Martinsson presenterar resultat från senaste SOM-
studien om det svenska opinionsklimatet hösten/vintern 2016. 
Arrangör: SOM-institutet. Från 25/4.

13:30 – 13:45  Politik i bokhyllan: Den aristokratiske rebellen
Författaren Bo Hammarlund intervjuas av Tara Moshizi. Från 24/4.

13:45 – 15:45  ESO-rapport: Bygg mer för fler!
Professorerna i fastighetsekonomi, Thomas Kalbro och Hans Lind, 
diskuterar hur hushåll med låga inkomster ska kunna hitta bostad. 
Arrangör: ESO. Från 21/4.

15:45 – 16:00  Politik i bokhyllan: Gravidilska 
Författare Pernilla Alexandersson intervjuas av Tara Moshizi. Från 
27/3.
16:00 – 16:05  SVT Nyheter
16:05 – 16:15  SVT Forum: Hänt i dag

Vilka partier löser väljarnas viktigaste samhällspro-
blem? Föreläsare: Johan Martinsson
Vilka partier löser väljarnas viktigaste samhällsproblem? Tio 
forskare om det svenska opinionsklimatet hösten/vintern 2016.
Fem ämnen står i en viss särklass som de mest oroande, enligt svaren 
på den stora enkät som sänts till ett slumpmässigt urval på drygt 20 
000 personer i folkbokföringen.
Terrorism, miljöförstöring och klimatförändringar låg i toppskiktet när 
den förra undersökningen presenterades för ett år sedan. De har nu fått 
sällskap av antibiotikaresistens och främlingsfientlighet, strax efter de 
fyra övriga.
Seminariet är uppdelat i två delar och är inspelat 25 april och arrangör 
är SOM-institutet.

OPINIONSOMRÅDENA SOM HAR UNDERSÖKTS
Del 1: Förmiddagspassets presentationer
2016 års SOM-undersökningar – Henrik Ekengren Oscarsson
Litar vi på medierna? – Ulrika Andersson
Vilka partier löser väljarnas viktigaste samhällsproblem? – Johan 
Martinsson
Svensk samhällsoro – Maria Solevid
Välbefinnande och meningsfullhet på arbetet och på fritiden – Filip 
Fors
Del 2: Eftermiddagspassets presentationer
Sanningar och myter om användning av sociala medier – Annika 
Bergström
Svenska folkets konsumtionsvanor – Ulrika Holmberg
Stad – landskiljelinjen pånyttfödd
Merkel, Trump, Putin och Clinton: Svenska folket tycker om 
internationella ledare – Sören Holmberg
Det svenska opinionsklimatet 2016 – Henrik Ekengren Oscarsson
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DN MÅNDAG 29 MAJ 2017

”Läsarna misstror mediernas rapportering 
om invandring”

“ Invandring är det ämne där mediekonsumenterna litar minst på 
medierna, enligt en ny undersökning. Ett sätt att stärka förtroen-
det är att se och skildra den verklighet som de människor upple-
ver som bor i invandrartäta områden. Det behövs också en genom-
gripande och öppen diskussion bland journalister och medieche-
fer, skriver Lars Truedson.

Mediekonsumenterna misstror journalistiken om invandring. Det syns 
inte bara i reportrars mejlboxar och i sociala medier – det framgår nu 
också av forskning. Och det är något som mediebranschen måste ta sig 
an i denna tid av intensivt ifrågasättande av mediers roll och avsikter.

Inte i något annat ämne är förtroendet för journalistiken så lågt som 
när det gäller rapporteringen om invandringsfrågorna. Det visar en 
undersökning SOM-institutet gjort för Institutet för Mediestudiers 
räkning. Av alla undersökta ämnen är det bara om invandringen som 
fler säger sig ha lågt förtroende än högt förtroende. Högst förtroende 
har medborgarna för rapporteringen om sjukvården, medan förtroendet 
är lågt även för rapporteringen om brott vilket framgår av grafiken här 
intill.

Allmänheten har generellt relativt högt förtroende för medier. Men 
förtroendet har en tydlig politisk slagsida. Det är högre bland rödgröna 
sympatisörer, lägre bland alliansväljare – och lägst bland Sverige-
demokraternas sympatisörer. Denna slagsida har dessutom ökat under 

de senaste årens migrationspräglade debatt, visar studier i Medie-
studiers bok ”Misstron mot medier” som presenteras i dag, måndag.

Misstron mot journalistiken om just invandring sticker ut. Den är 
spridd i över hälften av befolkningen – långt utöver Sverigedemo-
kraternas led. Så många som 54 procent av de svarande instämmer helt 
eller delvis i påståendet att svenska medier inte säger sanningen om 
samhällsproblem förknippade med invandring. Bara 27 procent anser 
påståendet vara helt eller delvis felaktigt (SOM, 2015).

Det är uppenbart att medierna har misslyckats att få förtroende för 
rapporteringen om invandringen. Därför krävs nu en ny och mer 
genomgripande diskussion om journalistikens och mediernas för-
hållningssätt i denna avgörande samhällsfråga.

Det är dags att på allvar diskutera om medierna under 2000-talet när 
det gäller migration och integration har agerat i strid med det konse-
kvensneutrala arbetssätt man normalt bekänner sig till. Ett viktigt 
argument för den uppfattningen är att bevakningen av dessa frågor 
alldeles uppenbart började se annorlunda ut när politiken ändrade kurs 
2015. Plötsligt var exempelvis problem på asylboenden och misstänkta 
sexövergrepp på festivaler hårdbevakade. Det är en fråga där det är 
mycket svårt för forskning att hitta slutliga belägg, men nu kan vi 
alltså se att det finns en betydligt större skepsis hos nyhetskonsumen-
terna inför vilka val journalisterna gjort på detta område än på andra.

Under de senaste åren har diskussionen tilltagit även på redaktioner 
om bevakningen av problem som invandring kan medföra. Men det 
har inte varit några enkla diskussioner. Förklaringarna till att bevak-
ningen av dessa fenomen har knutit sig och blivit så kontroversiell på 





redaktionerna kan vara flera. Kanske såg journalisterna, som ju i låg 
grad bor där nyanlända bor, inte problemen komma. Kanske ville man 
inte upprepa händelseförloppet när Ny Demokrati genom stor medie-
exponering lyftes in i riksdagen. Kanske förmådde man inte lyfta fram 
en politisk fråga där partipolitisk konfrontation under alliansrege-
ringens år knappast fanns, annat än självklart med SD. Kanske tilläts 
på sina håll något som kanske sågs som en humanistisk grundideologi 
trumfa konsekvensneutraliteten.

Ett särskilt problem som behöver lyftas är hur den tionde punkten i 
spelreglerna för press, radio och tv ska tillämpas och förklaras. Där 
stadgas att man inte ska framhäva ”berörda personers etniska ur-
sprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning 
eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är 
missaktande”. Detta är på många sätt en självklarhet – endast den som 
är besatt av att politiskt bekämpa en viss grupp kan tycka att grupp-
tillhörigheten ska framgå även när den saknar betydelse i samman-
hanget. Men det är rimligt att ställa frågan om denna bestämmelse 
överutnyttjats.

Enligt Pressombudsmannen har ingen fällts för överträdelse av denna 
paragraf under åtminstone det dryga decennium som kan överblickas 
säkert. PO kan inte ens dra sig till minnes någon anmälan där detta 
utgjort huvudsaken. Betyder det att medier varit allt för försiktiga i 
denna fråga? En sak är säker: även om tanken på överdriven åter-
hållsamhet skulle sakna grund, är detta en pedagogisk nyckelfråga för 
branschen om vi vill återfå förtroende från dem som idag inte tror att 
vi rapporterar ärligt om invandringens för- och nackdelar.

Ett sätt att stärka förtroendet är att se och skildra den verklighet som 
de människor upplever som bor i invandrartäta områden. Och det är 
inte på Södermalm i Stockholm, där koncentrationen av journalister, 
som Mediestudier tidigare visat, är extrem. Så segregerat som svens-
karna bor, måste den som vill skildra integrationen i Sverige göra sig 
hemmastadd i ytterstäder och förorter. Enklaste sättet att göra det är att 
ändra rekryteringen. Det behövs fler Silan och Mohamed och färre 
Lassar och Jannar.

För att återvinna förtroendet för rapporteringen om invandring behövs 
dessutom en genomgripande diskussion bland journalister och medie-
chefer om vad som rapporterats och hur. Den måste ske i öppen anda, 
utan att i första hand försvara gamla beslut, och med syfte att enas om 
en verklighetsbeskrivning av hur rapporteringen och beslutsproces-
serna sett ut.

Just nu finns ett samhällsklimat där starka politiska krafter vill ha strid 
med medier, eftersom de tror att det ger dem sympati. Då är det vikti-
gare än någonsin att inte tas med överraskning. Nästa gång kan det 
vara en annan fråga där det framstår som att verklighet och mediebild 
driver isär. Då måste medier stå redo att hantera denna situation med 
omdöme.

Då gäller det att som bransch ha en genomlyst bild av sina egna motiv 
och sina egna val – inte, som det i dag är vad gäller de senaste tio 
årens rapportering om invandringen, ha helt olika bilder utifrån vars 
och ens ståndpunkt. Det duger inte när medier är under attack från 
politiska krafter som inte erkänner mediernas självständiga roll.

Lars Truedson, journalist och föreståndare för Institutet för Medie-
studier”
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Från s-hemsida på internet.
Partisekreterare Lena Rådström Baastad, 
Socialdemokraternas partikongress, 
Göteborg den 8 april 2017.
Observera att det talade ordet gäller.

""Ögonblicket innan. Evigheten efter."
Så skriver Bodil Malmsten.
4 människor har dött och 15 är skadade efter ett fasansfullt dåd.
Vi tänker på offren, 
dom som förlorat någon de älskar,
dom som oroas över någon nära som skadats,
dom som upplevde fasan på Drottninggatan.
Vi delar oron, vreden och sorgen.
Vi inleder vår 39:e partikongress med en stunds tystnad.
Vänner,
vi är här för att ta det demokratiska arbetet vidare.
Gårdagen drabbade hela Sverige.
Alla vi som ringde våra nära och sa: Jag mår bra! Jag är i säkerhet. 
Alla ni som ringde barn och vänner: Var är du? Jag älskar dig!
Rädslan kommer nära.
Men det som skett i Stockholm får inte förlama oss. 
Det får inte stoppa oss. 
Det ska inte stoppa oss. 
Och det kommer inte att stoppa vårt demokratiska arbete.
Det är därför vi ska debattera och diskutera hur vi vill utveckla 
Sverige.
Det är vår mötesplats där vi alla får höras och synas. 
Där åsikter ska brytas och olikheter mötas.

Där vi pratar med varandra med respekt och värme, 
men där vi också har högt i tak och är redo att lyssna på den andre.
Vårt arbete fortsätter. 
Och, om den här kongressen var viktig igår, 
så är den ännu viktigare i dag.
Vi är här för att skapa trygghet i en ny tid.
Det innebär att vi ska stärka arbetet mot terrorismen och öka 
säkerheten.
Men det innebär också att vi ska stärka tryggheten med fler poliser och 
skärpta straff för att knäcka gängkriminaliteten.
Vi se till att skolan och socialtjänsten ska finnas där för att fånga upp 
barn och unga tidigt så att inte kriminalitet eller radikalisering blir ett 
alternativ.
Vi ska se till att fler får jobb och kan blicka framåt med större 
drömmar.
Vi ska bryta segregationen så att människor med olika erfarenhet och 
bakgrund möts 
och har samma möjligheter att leva ett bra liv.
Vi ska utveckla välfärden så att den går att lita på för alla, med fler 
sjuksköterskor, undersköterskor, lärare och socialsekreterare.
Vi ska stärka skolan så att alla barn får det stöd de behöver, 
oavsett var de bor eller vilka deras föräldrar är.
Vi ska utveckla sjukvården så att det är enkelt att få träffa en läkare när 
man behöver och där alla kan känna sig trygga i livets viktigaste stund 
när ens barn ska födas.
Det är så vi skapar trygghet. I svåra tider. I alla tider.
Det här är vår demokrati och den kan ingen stoppa.
Jag förklarar vår 39:e partikongress för öppnad."



Nyvald partistyrelse
Socialdemokraternas partikongress har valt ledamöter och supple-
anter till partistyrelsen. Förutom ledamöterna nedan så har också 
ledamöterna i Verkställande utskottet en plats i partistyrelsen.
Ordinarie:
	
 	
 Ulric Andersson, Värmland
	
 	
 Helene Björklund, Blekinge
	
 	
 Ilan de Basso, Jönköpings län
	
 	
 Matilda Ernkrans, Örebro län (nyval)
	
 	
 Erik Bergkvist, Västerbotten
	
 	
 Lena Hallengren, Kalmar län
	
 	
 Christoffer Bernsköld, Östergötland (nyval)
	
 	
 Heléne Hellmark Knutsson, Stockholms län
	
 	
 Hans Ekström, Sörmland
	
 	
 Ann-Sofie Hermansson, Göteborg (nyval)
	
 	
 Jörgen Hellman, Norra Älvsborg, (Fyrbodal)
	
 	
 Helene Fritzon, Skåne
	
 	
 Hans Hoff, Hallands län
	
 	
 Åsa Lindestam, Gävleborg (nyval)
	
 	
 Fredrik Lundh Sammeli, Norrbotten
	
 	
 Vivianne Macdisi, Uppsala län
	
 	
 Niklas Karlsson, Skåne
	
 	
 Anna-Caren Sätherberg, Jämtlands län
	
 	
 Yilmaz Kerimo, Stockholms län
	
 	
 Karin Wanngård, Stockholm
	
 	
 Ulf Ohlsson, Älvsborgs södra (nyval)
	
 	
 Hanna Westerén, Gotland
	
 	
 Gabriel Wikström, Västmanland (nyval)
	
 	
 Åsa Westlund, Stockholms län
	
 	
 Johan Lindholm, Byggnads (nyval)
	
 	
 Marie Nilsson, IFMetall (nyval)
 

Suppleanter:
	
 	
 Eva Sonidsson, Västernorrland (nyval)
	
 	
 Katrin Stjernfeldt Jammeh, Skåne
	
 	
 Ylva Johansson, Stockholm
	
 	
 Patrik Björk, Skaraborg (nyval)
	
 	
 Monica Haider, Kronoberg
	
 	
 Maria Stenberg, Norrbotten (nyval)
	
 	
 Monica Johansson, Sörmland (nyval)
	
 	
 Kenneth Nilsson, Örebro län (nyval)
	
 	
 Andreas Schönström, Skåne
	
 	
 Maria Strömqvist, Dalarna
	
 	
 Lilly Bäcklund, Västerbotten (nyval)
	
 	
 Johan Persson, Kalmar län
	
 	
 Tonka Frodlund, Skåne
	
 	
 Carina Ödebrink, Jönköpings län
	
 	
 Patrik Karlsson, Göteborgsområdet (nyval)

Presskontakt Signhild Petrén, 070-636 50 74
Sidan uppdaterades senast: 2017-04-11 16:30

Partikongressen har under måndagskvällen enhälligt valt Lena 
Rådström Baastad till partisekreterare.
Rådström Baastad som ersatte Carin Jämtin sommaren 2016 tackade 
kongressens ombud för förtroendet.

- Hela min insats som partisekreterare kommer att handla om att vi ska 
vara ett starkt parti – för det är vad som behövs när vi bygger ett 
tryggare Sverige, sa Lena Rådström Baastad. 

Presskontakt: Isabell Ekvall, pressekreterare. 072- 736 57 84
Sidan uppdaterades senast: 2017-04-10 21:24



Nya verkställande utskottet
Under måndagskvällen valde Socialdemokraternas partikongress 
ordinarie ledamöter och suppleanter till partiets verkställande 
utskott.
Verkställande utskottet utgörs nu av:

Ordinarie ledamöter
	
 	
 Stefan Löfven, partiordförande
	
 	
 Lena Rådström Baastad, partisekreterare
	
 	
 Karl-Petter Thorwaldsson, LO
	
 	
 Magdalena Andersson, finansminister
	
 	
 Mikael Damberg, näringsminister
	
 	
 Lena Micko, ordförande SKL
	
 	
 Morgan Johansson, justitieminister

Suppleanter
	
 	
 Margot Wallström, utrikesminister
	
 	
 Ardalan Shekarabi, civilminister
	
 	
 Suanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund
	
 	
 Tomas Eneroth, gruppledare i riksdagen
	
 	
 Anna Johansson, infrastrukturminister
	
 	
 Peter Hultqvist, försvarsminister
	
 	
 Anders Ygeman, inrikesminister
	
 	
 Bodil Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande, Sundsvall
 

Pressjour  070-267 66 66
Sidan uppdaterades senast: 2017-04-10 21:27

Stefan Löfven omvald
Stefan Löfven blev idag enhälligt omvald till partiordförande. 
"Det är med stolthet som jag tackar för förtroendet” sa Löfven 
som blev ordförande 27 januari 2012.  "Vi är en frihetsrörelse. 
Alla har rätt till frihet, därför är det vackaste oed jag vet: solidoitet”

I sitt tal till kongressen lyfte Stefan Löfven attentatet på Drottningga-
tan i Stockholm. Löfven poängterade vikten att det blocköverskridande 
arbetet mot terrorism måste fortsätta.

- Vi ska jaga dessa mördare med vår samlade kraft av den svenska 
demokratin, sa Stefan Löfven. 

Löfven talade om vikten att ta människors oro på allvar och att vi ska 
upprätta tilltron till politikens möjlighet att lösa våra gemensamma 
problem. 

 Sidan uppdaterades senast: 2017-04-09 15:12



Statsminister Stefan Löfven Tal vid omval 
som partiordförande den 9 april 2017 
Observera att det talade ordet gäller. 

Vänner, 
i fredags eftermiddag var det många som ringde sina nära och kära, i 
oro och förtvivlan. Många mötte rösterna de kände igen: Barn, familj, 
älskade. ”Hej kära bror!”, ”Hej mamma!”. 
Några fick söka efter sina anhöriga på sjukhusen. Några kommer 
aldrig att få höra sina älskades röster igen. 
Men i fredags var det också många i Sverige som gav svar. Som sa: 
Jag finns här, om du behöver det! Om någon saknar mat, så har jag! 
Om någon behöver rum för natten, kom till oss! Du är inte ensam! 
Jag är så stolt över så många i Sverige. Som statsminister – och som 
svensk. Ni har visat Sveriges sanna ansikte. Det är en stolthet att ha er 
som landsmän. 
* * * 
Och om någon undrar över modet hos den svenska polisen, så gav de 
besked. 
Vi är många som sett bilderna på poliser som springer, orädda i osäkert 
läge, för att kunna bistå så fort som möjligt. Vi har sett brandmän, 
ambulanspersonal, civila hjältar, som klivit fram, som gjort sitt, som 
kommer veta att när ni prövades – så stod ni pall. Det är en stolthet ni 
kommer kunna bära med er för resten av ert liv. 
* * * 
Nu väcks frågan: Hur kommer detta påverka Sverige på sikt? Vad gör 
det med vårt samhälle? 

När vi ser terrorismens vanvettiga mördande. Men också gängmorden, 
kylan, råheten, de stora sociala klyftorna. Och i vår omvärld: Krig, 
förföljelse, förtryck. 
Vad blir det då som vi får gemensamt? Rädsla. Oro. Minskad tillit. 
Vänner, detta är grunden i vår uppgift, som socialdemokrater och 
svenskar, under denna kongress – och detta decennium. 
Vi är här för att svara upp mot den oron. Vi är här, för att vi vill att det 
gemensamma ska präglas av det motsatta: Beslutsamhet. Tillit. 
Framtidstro. Vi är här, för att skapa trygghet i en ny tid. 
* * *  

Först och främst måste det blocköverskridande arbetet mot terrorismen 
fortsätta. 
Detta är en nationell uppgift, som ska stå över allt annat. I december 
2015 slöt vi den första blocköverskridande överenskommelsen mot 
terrorism, med hårdare tag mot terrorns finansiering och stärkt 
insatsförmåga under terrorattentat. 
Vi har ökat Säpos resurser, slagit ned mot missbruket av svenska pass, 
och infört särskilt straffansvar för terrorismresor och mottagande av 
terrorismutbildning. 
Vi kommer nu att bjuda in de partier som var med och genomförde den 
nationella strategin mot terrorism för att ta det arbetet vidare. 
Vi behöver fortsätta att förebygga, försvåra och förhindra terrorismen 
med alla medel i vår makt. Vi ska jaga dessa mördare med den 
samlade kraften av den svenska demokratin. 
* * * 
I samma breda enighet, ska vi bygga upp Sveriges totalförsvar. 



Jag har mött många försvarsanställda här hemma, jag har övernattat 
med dem i Erbil, där de bistår Peshmerga i kampen mot Daesh, och 
tackat dem personligen i Mazar-e Sharif under försvaret mot 
talibanerna. 
Det är kvinnor och män som har svarat, när Sverige kallat. 
Men de behöver bli fler. Därför anställer vi fler soldater och återinför 
värnplikten. Som militärt alliansfritt land, ska vi alltid kunna freda vårt 
territorium. 
Då behöver nya generationer vara redo att kliva fram – redo att 
försvara Sverige. 
* * * 
Vi behöver också skapa gemensam säkerhet tillsammans med andra. 
Sveriges insatser för dialog i utlandet, och att hitta gemensamma 
lösningar tillsammans med andra länder, skapar större säkerhet här 
hemma. 
Nu vacklar många om EU:s framtid. Men vi vet att EU måste vara en 
stark kraft i en orolig tid. 
En kraft som agerar enat mot terrorismen. En kraft som står upp mot 
Rysslands aggression mot Ukraina och illegala annektering av Krim, 
och mot Syriens avskyvärda övergrepp och gasattacker på sitt eget 
folk. En kraft som attackerar det enorma säkerhetshot som 
klimatförändringarna innebär. 
Detta arbete ska Sverige vara med och leda. När andra vacklar, ska vi 
kliva fram. 
* * *  

Nu stärker vi också den svenska polisen. För att kunna möta terror, 
men också gängbrottslighet och vardagsbrott. 

Vi har ökat resurserna till polisen med 2,7 miljarder, vi har fördubblat 
antalet platser på polisutbildningen på bara ett år, och vi kommer göra 
mer för polisen framöver. 
Och den som attackerar blåljuspersonal, om det så är polis, brandkår 
eller ambulans, ska få ett hårt och kännbart straff. Ingen ska attackera 
samhällets hjältar och komma undan med det! 
* * * 
Nu börjar också arbetet med att rensa bort vapnen från gatorna. 
Vi fördubblar minimistraffet för grova vapenbrott, och kommer ta bort 
straffnedsättningarna för unga vuxna som gjort sig skyldiga till grova 
brott upprepade gånger. Vi stryper gängens intäkter, och drar in deras 
resurser och ägodelar. 
Gängledare ska inte sitta i lyxbilar – de ska sitta i fängelse. 
* * * 
Men vi behöver också arbeta förebyggande. De ungdomar som 
misstänks för brott ska lagföras snabbare. Därför vill vi inrätta 
särskilda jourdomstolar – så att samhället reagerar omedelbart om de 
börjar begå brott. Och vi lanserar det första nationella 
brottsförebyggande programmet på 20 år, så att färre lockas in i brott – 
och fler kan lämna. 
Det ska varje brottsling veta: Agerar du mot samhället och vår 
gemenskap, då jagar vi dig med allt vi har. Men har du sonat dina brott 
och vill lämna gängen, då ska samhället kliva fram, och få in dig i 
gemenskapen igen. 
* * * 
Men polisen säger också: ”Vi klarar det aldrig ensamma.” Och de har 
rätt! 



Vi ska vara hårda mot brott – hårda mot brottens orsaker. Och nu har 
vi byggt upp en ekonomisk kraft för att göra det möjligt. Vi har fattat 
svåra men riktiga beslut, och riktat resurserna till att bekämpa 
arbetslösheten. 
Nu är det 150 000 fler som går till jobbet, i det som blivit utsett till 
världens näst mest innovativa ekonomi. 
Vi har den lägsta ungdomsarbetslösheten på 13 år, den lägsta andelen 
som lever på bidrag sedan 90-talet, och den högsta 
sysselsättningsgraden som EU någonsin uppmätt. Och 
budgetunderskott är vänt till överskott.

Det är hela Sveriges förtjänst. Lärarna som slitit för att höja 
skolresultaten. Entreprenörerna som vågar satsa. Alla unga som efter 
ihärdigt sökande kan ringa hem och säga: Jag fick jobbet! Jag börjar på 
måndag! 
Det är ingen regering, ingen politiker, ingen enskild som lyfter 
Sverige. Det är vi alla! 
* * * 
Detta gör att det finns en stor ekonomisk styrka, som vi har med oss 
när vi blickar mot nästa mandatperiod, 2018 till 2022. 
Den styrkan ska användas till att sluta klyftor, och förverkliga de 
löften om frihet vi ställt ut till våra barn. Den ska bli till gemensamma 
investeringar i människor och miljö, i kunskap och konkurrenskraft, i 
trygghet i nuet och hopp inför framtiden. 
Vi vill att Sveriges budskap alltid ska vara: Du är inte ensam. Och vårt 
verktyg är ett samhällsbygge för alla. 
* * * 

Kampen mot arbetslösheten har varit min drivkraft genom hela mitt 
fackliga och politiska liv. Utan arbete – intet. 
Redan idag finns det 100 000 lediga jobb i Sverige. Det behövs kockar, 
lastbilschaufförer, undersköterskor, svetsare. 
Vi ska nå EU:s lägsta arbetslöshet. Då måste vi nå alla som idag står 
långt från arbetsmarknaden. 
Om det så är människor i socialt utsatta områden, människor som lidit 
av psykisk ohälsa, människor med funktionsnedsättning som ger 
nedsatt arbetsförmåga, eller människor som bor i bygder där många 
jobb försvunnit. 
Vi gör inte skillnad på människa och människa. Kan du jobba – ska du 
jobba. 
* * * 
Och höga ambitioner kräver stora reformer. 
Vi gör nu ett kunskapslyft, som skapar nya utbildningsplatser inte i 
tusental, utan tiotusental. Vi skapar jobb i hela landet, och investerar 
622 miljarder i infrastruktur över 12 år, och ökar underhållet av 
järnvägen med 47 procent. Vi satsar 6 miljarder på bostadsbyggandet 
varje år, och vi har nu den högsta byggtakten på flera decennier. 
Nu fortsätter vi framåt. Vänner - vi ska frigöra styrkan i hela det här 
vackra landet. 
* * *  

Nu måste vi nästintill revolutionera etableringen av nyanlända. 
Vi står inför en enorm uppgift.1994, under balkankrigets värsta dagar, 
sökte 80 000 personer asyl i Sverige. 2015 var det 163 000. 
Alla som fått avslag ska återvända hem. Men alla vuxna, arbetsföra 
som får uppehållstillstånd, de ska gå till jobbet! 



Nu kan inte historiska misstag upprepas. Vi ska inte tro att de som flytt 
över halva världen är svaga och behöver tas om hand. Oftast är det 
precis tvärtom. 
Vi ska ge möjligheterna: Svenskstudier. Praktik. Utbildning till 
bristyrken. Men vi ska också ställa kraven: Gör dig anställningsbar. 
Kom dit jobben finns. Gör rätt för dig. Jag tvekar inte på att de är redo 
att bidra med sin kraft! 
Att bryta segregationen och skapa en lyckad etablering är ett utav det 
kommande decenniets största samhällsuppgifter. Men vänner, i 
Sverige vacklar vi inte inför stora uppgifter. Vi axlar dem. 
* * * 
I detta arbete ska vi aldrig tumma på våra värderingar. 
Jag vill att varje ung kvinna som växer upp i Sverige, ska kunna 
studera och kliva in på vilken arbetsplats hon vill, rakryggad, stolt, 
självklar, fri från klassförakt eller hedersförtryck, och ingen, ingen, ska 
säga åt henne vad hon inte kan göra! 
Jag vill att alla barn ska ha rätt till en skola fri från religiösa inslag, 
och ingen ska någonsin tvingas att bära slöja mot sin vilja. 
Jag vill att alla arbetsföra kvinnor ska arbeta, oavsett var de kommer 
ifrån. Det är en fråga om rätt och plikt – men också om feminism. 
Ett jobb är vägen in i samhället, det förbättrar svenskan för den som 
saknar det, och ger ekonomiska möjligheter att göra sina egna val i 
livet. 
Det är en frihet. Och i Sverige ska kvinnor och män ha lika rättigheter, 
och samma friheter. Punkt slut. 
* * * 
Men ska vi klara etableringen, då måste vi också dela på ansvaret för 
flyktingmottagande i hela EU. 

Det är bara genom EU vi kan skapa ett långsiktigt hållbart 
flyktingmottagande. Sverige ska aldrig tillbaka till situationen vi var i 
under flyktingkrisen. Aldrig.

Vår temporära lagstiftning har haft effekt. Färre söker sig till Sverige – 
och fler till andra länder. Och de lagar vi lägger fast framöver, kommer 
inte kunna skilja sig nämnvärt från övriga EU. 
EU måste komma framåt – tillsammans. 27 länder gemensamt 
kommer alltid kunna göra mer för flyktingar, än några få enskilda 
länder. 
I den första linjen, med starkare insatser för att människor över huvud 
taget inte tvingas fly, och för att ge människovärdig flyktinghjälp i 
krisernas närhet. Oden andra linjen, med ett gemensamt asylsystem, 
där ansvaret inte lämpas över på några få, utan delas av alla. Annars 
ska EU-pengar dras in. 
Gör din plikt – kräv din rätt. Det står vi för, i Sverige – i Europa. 
* * * 
Men vänner, ska vi skapa trygghet i en ny tid, då måste alla kunna veta 
med säkerhet att välfärden finns där för dem, när de behöver den. Det 
kommer att kräva massiva rekryteringar i välfärden under de 
kommande åren. 
Vi har redan satsat 30 miljarder för att stärka Sveriges välfärd. 
Sveriges Kommuner och Landsting rapporterar att vi fått 52 000 fler 
heltidsanställda på bara två år. Men det räcker inte. 
Bara under nästa mandatperiod behöver det byggas upp mot 800 nya 
förskolor, 300 nya grundskolor, och 135 nya gymnasieskolor. Och de 
ska bemannas! Med lärare som har kraften och mandatet att få bort 



mobbing och mobilspelande, och sätta fullt fokus på kunskap och 
bildning. 
Jag vägrar lämna en enda unge i en stökig klass eller förfallen skola. 
Kunskap är makt – och den makten ska delas av alla! 
* * * 
Flera lever också allt längre. Det är fantastiskt – men då behöver vi en 
vård och omsorg som är lika fantastiskt bra på att behandla cancer, 
demens, multidiagnoser. 
Vi behöver en mer jämlik sjukvård, som fungerar oavsett var du bor, 
med cancervård och specialistvård som kommer in direkt när du 
behöver den. Vi behöver sjuksköterskor, läkare, specialister, som finns 
där om du får det där fruktansvärda samtalet, och livet vänder. Vi 
behöver rekrytera omsorgspersonal, som ger hjälp med 
vardagsbestyren, och det vore inte fel om det fanns tid för ett hjärtligt 
samtal över fikat. 
Vänner, därför ska vi anställa tiotusental efter tiotusental av nya 
kvinnor och män i välfärden under den kommande mandatperioden. 
Det är ekonomiskt möjligt, det leder oss mot EU:s lägsta arbetslöshet, 
och det skapar trygghet i en ny tid. 
* * *  

Den 16 februari i år sände jag också mina varma gratulationer till vår 
partivän Stina Sjölin, som firade sin 100-årsdag på Knutsgårdens 
Servicehus utanför Sundsvall. 
Jag känner ofta en så stor tacksamhet, till de som gått före, till Stina 
och hennes generation. De är de som gjort att jag har haft ett så 
fantastiskt liv. De förtjänar respekt, och en större ekonomisk trygghet. 
Det är inte snällhet – det är vårt moraliska ansvar. 

Vi har börjat leverera: Bättre bostadstillägg. Billigare tandvård. Gratis 
primärvård för de äldsta. Och vi har sänkt, och fortsätter sänka, skatten 
för sammanlagt 1,7 miljoner pensionärer. 
Vi ska fortsätta förstärka ekonomin för de pensionärer som har det 
tuffast, och vi ger oss inte förrän lön och pension beskattas lika. 
* * * 
Men vänner, det mest grundläggande i vårt samhällsbygge kommer 
alltid vara försvaret av demokratin. 
Terror i vår närhet har begåtts både av religiösa fundamentalister, och 
politiska extremister. Vi ser nu hur hatiska krafter försöker påverka det 
demokratiska samtalet. De hotar politiker, journalister, 
kulturpersonligheter och folk som försöker göra sin röst hörda, och 
försöker skrämma dem till tystnad. 
Och det här är inget oskyldigt, inga barnsjukdomar för sociala medier 
som växer bort av sig självt. Fråga de som utsätts för våld och 
brandattentat. Fråga familjerna i Umeås judiska förening. Fråga alla 
dem som sörjer de 77 som dödades i Oslo och på Utöya. Det här är 
allvar! Demokratin måste försvaras! 
* * * 
Vi har alla en plikt. Att försöka förstå varandra, och ta ansvar för vår 
egen ton. Och att alltid, alltid reagera mot kränkningar vi ser, att helt 
enkelt behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Vägra tolerera 
det som är vedervärdigt. Stå emot! Säg ifrån! Låt ingen trampa på 
människovärdet! 
* * * 
Vänner, detta är det samhällsbygge jag ser framför mig under de 
kommande åren. Vi ska se till att det gemensamma i Sverige blir orons 
motsats: Trygghet. Tillit. Hopp. Då måste alla som kan jobba också 



jobba. Då behöver vi fler poliser och försvarsanställda, som är redo att 
försvara svensk säkerhet. Då behöver vi fler lärare, sjuksköterskor och 
äldreomsorgspersonal. Fler bostäder. Fler bibliotek. Fler vägar och 
järnvägar. 
Sverige ska stärkas. Demokratin försvaras. Framtidstron säkras, för 
nästa generation, och för nästa! 
* * * 

Vi vet bara två saker om det som komma skall: 
Att framtiden kommer se annorlunda ut. Och att vi har möjligheten att 
förändra den. 
Därför har jag också en sista, enkel uppmaning, till alla er som lyssnar 
där hemma: 
Kliv fram! Kliv fram! Jag vägrar se på demokratin som ett system, där 
förtroendevalda ska producera politik, och medborgare konsumera. Du 
är så mycket mer än din röstsedel! 
Vi kan bara göra det tillsammans! Vi måste alla bidra till Sveriges 
starkaste budskap: Du är inte ensam! 
Så gör din plikt, mot samhället – och mot dig själv. Låt inte ditt 
samhälle kuvas av religiösa och politiska extremister, stå upp för de 
värderingar du tror på! 
Och i framtiden kan du säga till dina barn och barnbarn: Jag klev fram. 
Jag gjorde mitt. Jag var med, och skapade trygghet i en ny tid! 

Anförande av finansminister Magdalena 
Andersson Socialdemokraternas partikon-
gress, Göteborg, måndag 10 april, 2017
(Det talade ordet gäller)

Kongressdeltagare,
”Sängplatser, madrasser och värme. Finns i Blåsut. Skicka ett 
meddelande om du behöver sova över.”
Så skrev stockholmsbon Max på Facebook i fredags.
När skräcken slog till i vår huvudstad var han en av alla de som 
sträckte ut sin hand.
Stockholmarna värnade om varandra.
Det är detta Sverige vi har så lätt att älska.
Det är detta Sverige vi ska försvara.
När vårt land, vår öppenhet och vår demokrati attackeras, då samlas vi 
och demonstrerar vår styrka.
Och vi visar vår värme.
Igår stod tusentals sida vid sida på Sergels torg – enade för demokrati 
och öppenhet.
Här på kongressen fortsätter vi vårt demokratiska arbete – för att ut vår 
riktning för ett bättre och tryggare land att leva i.
För ett Sverige där vi tar hand om varandra.
För ett Sverige präglat av både jämlikhet och utveckling.
För trygghet i en ny tid.
Jag har fått förtroendet att hantera ett av de skarpaste verktygen vi har 
i arbetet för ökad jämlikhet – den ekonomiska politiken.



Därför älskar jag varje minut av mitt uppdrag. Att vara 
socialdemokratisk finansminister – det är det bästa som finns. Nu har 
jag också fått förtroendet att vara kongressens huvudföredragande för 
välfärdsområdet. Om det ska jag tala idag.
***
När jag var 16 år hade Nelson Mandela suttit i fängelse i drygt 20. 
Rasismen styrde Sydafrika. I Chile styrde Pinochet. I Etiopien utbröt 
en av världshistoriens värsta hungerkatastrofer. I Europa skar järnridån 
ett djupt snitt genom vänners och familjers vardag. Reagan och 
Thatcher genomförde ett nyliberalt systemskifte i alla länder de kunde 
komma åt. En av vårt partis största fredskämpar Inga Thorsson 
sammanfattade sin samtid så här:
Det är ”en överbeväpnad och undernärd värld”. Själv satt jag i 
vardagsrumssoffan med mina föräldrar och såg på Rapport. Mamma 
suckade. Pappa var bekymrad. Jag var arg. Jag gick med i SSU.
*
Det var 1983. Efter sex borgerliga regeringsår – och ett stort 
budgetunderskott– tog Palmes andra regering över ansvaret för 
Sverige.
Han meddelade riksdagen att den ekonomiska politiken skulle läggas 
om. Den rekordhöga arbetslösheten skulle ner. Växande underskott 
skulle betas av. Hoten mot välfärden skulle avvärjas. Och då, liksom 
nu, gällde:
Vi socialdemokrater tvekar aldrig att agera när andra bara ser problem. 
Vi drar oss inte för att starta i uppförsbacke. Vi tappar inte 
kompassriktningen.
Vi biter ihop. Vi gör det som krävs och tar ansvar för det Sverige vi är 
stolta över. Därför finns det faktiskt, med Palmes ord:

”en svensk tradition av strävan efter rättvisa, och av ansvar för det 
gemensamma”. Den traditionen, mina vänner, är jag stolt över. 
Vetskapen om att Sverige byggs starkt genom att tillväxten fördelas 
rättvist. Vissheten om att arbetarklassens och medelklassens intressen 
går att förena.
Att breda löntagargrupper – vårt folk – vinner på trygghet och 
samarbete. Insikten om att jämlikhet och utveckling inte är varandras 
motsatser. Tvärtom. Att de förutsätter varandra. Det är vårt arv – vår 
tradition. Strävan efter rättvisa – ansvarstagande för vårt 
gemensamma. Så har vi jobbat sedan 1889.
*
Partivänner, Det finns andra traditioner.
Det innebär en annan ekonomisk politik. Som gång efter gång 
efterlämnar stora underskott i statens finanser.
Stora underskott som leder till stora nedskärningar. Så låt mig vara 
mycket tydlig: Bryr man sig om välfärden – då tar man ansvar för 
statsfinanserna. Bryr man sig om att alla barn får bra skolor – då tar 
man ansvar för statsfinanserna Bryr man sig om att våra äldre ska vara 
trygga – då tar man ansvar för statsfinanserna. Därför har 
socialdemokratiska regeringar alltid stått upp för ordning och reda i 
statens finanser.
***

Partivänner,
Några av er minns de utmaningar som den borgerliga regeringen 
lämnade efter sig 1994.
Vi gick till val på en besparingsplan på 61 miljarder och ett öppet 
mandat att göra mer om det så krävdes.



Och vann.
Sanningen var – som ni alla vet – att Sverige befann sig i ett mycket 
allvarligt läge.
Göran Persson har berättat att Internationella valutafonden gjorde 
jämförelser mellan den svenska ekonomin och den sammanstörtade 
sovjetiska.
Det var inte bara skolan, sjukvården och äldreomsorgen som stod på 
spel.
Det var vårt självbestämmande.
Jag minns stämningen när jag steg in på Statsrådsberedningen som 
nyanställd hos Göran Persson.
Och jag hade inte jobbat länge förrän jag sattes på ett flygplan till New 
York.
Uppgiften var att säkra förtroendet för att den svenska 
saneringspolitiken fortsatte.
Jag måste erkänna att det inte var det som jag drömde om när jag gick 
med i SSU.
Där gick jag på gatorna i finanskvarteren på Manhattan och påmindes 
åter om det hårda amerikanska klassamhället.
Hemlösa kvinnor med sina ägodelar i plastpåsar. Taxichaufförers trötta 
ögon efter alltför långa pass.
Jag promenerade genom ett samhälle där klassklyftor var norm och 
accepterade av den politiska makten. Jag kände mig väldigt långt från 
Sverige. Och jag upplevde uppgiften som astronomiskt stor.
Jag skulle övertyga bankirer och fondförvaltare om att det fanns ett 
litet land långt borta i norr som hade för avsikt att bygga ett tryggare 
och mer rättvist samhälle – och att det var just det projektet de skulle 
satsa sina pengar på.

Där på Wall Street fick jag påminna mig själv om att jag övertygat en 
och annan tidigare. I debatter på Handelshögskolan. I trappuppgångar 
när vi knackat dörr. Under torgmöten och flygbladsutdelningar.
Jag tänkte att jag kommer möta samma kompakta misstro som en gång 
Gunnar Sträng måste ha mött som landsvägsagitator.
I ett Sverige präglat av skoningslösa klyftor. Där motståndet mot 
facklig organisering och socialdemokratiska rättvisereformer ännu var 
stort. En misstro och ett motstånd som många av er också har mött. Vi 
är så många som nött sulorna för vår idé. Och som gör det igen och 
igen. Steg för steg, torg för torg, trappuppgång för trappuppgång. Vi 
ska möta väljare, samtala, ta debatten och värva nya medlemmar. Det 
är viktigare än på mycket länge. Vårt demokratiska vardagsarbete 
måste fortsätta!
***
Kongressdeltagare,
Under åttiotalet sköljde en nyliberal politisk våg över världen.
Organisationer som OECD och Internationella valutafonden torgförde 
det nyliberala tankegodset.
Budskapet var:
De fria marknadskrafterna löser världens problem. Bara de släpps 
fullständigt fria.
Det gemensamma. Politiken, de demokratiska krafterna.
Allt detta skulle hållas kort.
Nu vet vi hur det blev. Marknaden löste inte alla problem.
Vi är fortfarande långt ifrån en global rättvisa.
Världen har blivit rikare – men ojämlikheten består.
Den syns tydligt när vi studerar människors inkomstutveckling.



Klyftan mellan levnadsvillkor i Afrika söder om Sahara och den 
globala eliten är avgrundsdjup.
Stora löntagargrupper i den industrialiserade världen har under hela 
sina yrkesliv inte sett någon inkomstökning alls. Samtidigt har 
toppinkomsterna rusat iväg.
Vi kan inte bortse från de ökande klyftorna när vi ska förklara den 
sinande tilltron till politiken. Ojämlikheten har gett ökade 
motsättningar.
Så har nationalism och populism slagit rot och grott in. Människors 
misstro kan stavas Brexit och Trump.
*
Det finns idag en helt annan förståelse för vår ekonomiska politik.
Det vi gör i Sverige skapar internationellt intresse.
Den svenska modellen är en förebild.
När jag träffar mina finansministerkollegor pratar vi inte längre bara 
om räntor och riskbedömningar – de ställer frågor om förskola och 
föräldraförsäkring.
Både politiker och ekonomer ser en beprövad modell där omfördelning 
ger högre tillväxt. En ekonomisk politik som skapat ett 
välfärdssamhälle. Ett robust bygge som tar sig igenom tuffa tider och 
ekonomiska kriser. Det här märks mer och mer.
Ojämlikhet var ordet på allas läppar under World Economic Forums 
möte i Davoz i februari. Inkluderande tillväxt är temat för 
Internationella valutafondens möte i Washington nästa vecka. Så här sa 
OECD:s generalsekreterare när han besökte Stockholm i vintras:
"Om vi kunde exportera den svenska modellen till hela världen, så 
skulle den vara en mycket bättre värld. Om vi kunde exportera bara 
delar av den framgången som Sverige haft när det gäller jämlikhet – 

och jämställdhet specifikt – this world would be a much better place.”
Att lyssna till företrädare från OECD och Internationella valutafonden 
blir alltmer som att lyssna på anföranden på den här partikongressen.
*
Att bekämpa den växande ojämlikheten är vår främsta uppgift i 
regeringsställning. Den största ekonomiska klyftan går mellan de som 
har ett arbete och de som inte har. Det är därför som målet om EU:s 
lägsta arbetslöshet är styrande för vårt arbete. Alla som kan jobba ska 
jobba – då skapas växande resurser. Det är så vi kan stärka och 
utveckla den svenska modellens alla tre fundament: Sysselsättning, 
välfärd, omfördelning. Så bygger vi Sverige starkt.
*
Partivänner, Efter två år i regeringsställning är vi nu i ett helt nytt läge. 
Steg för steg och med en stram finanspolitik har vi klarat av att bygga 
upp Sveriges ekonomiska styrka. Vi har ordning och reda i de 
offentliga finanserna. 150 000 fler går till jobbet. 
Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 13 år. Det anställs fler i 
skolan, vården och omsorgen. Den styrkan vi nu har ska vi använda till 
att utveckla den svenska modellen. Vi ska göra framtidsinvesteringar i 
jobben, infrastruktur och välfärd.
* Ofinansierade skattesänkningar ökar inte människors trygghet.
Den politiken ökar inte människors frihet.
Tryggheten och friheten i vårt land, den ökar när vi gör gemensamma 
investeringar så fler lärare, undersköterskor och poliser kan anställas.
Tryggheten i vårt land – hon heter Susanne och bor i Bureå i 
Västerbotten och jobbar som undersköterska. Så här skrev hon i 
Norran 14 mars, om en av sina patienter och om sitt arbete:



”Jag hör hur hennes skelett knakar och tycker mig se ett förstående 
systerskap som säger att en gång var jag en som arbetade lika hårt som 
du och att detta är priset.
Jag känner hur min rygg värker och hjärnan har för länge sedan gett 
upp att ens försöka komma ihåg allt som ska göras – eller borde bli 
gjort.
När jag önskar henne god natt tittar hon åter på mig och får fram en 
helt klar mening, trots att hon nästan aldrig talar. Hon säger: Å när får 
du vila då?”
En bättre välfärd är möjlig – om viljan finns, skriver Susanne, som 
också är kongressombud här idag.
Visst är det möjligt.
Regeringen fick börja i uppförsbacke. Men vi prioriterade 
äldreomsorgen som en av de första reformerna.
Nu, när vi är i ett helt nytt läge, väljer vi att fortsätta stärka välfärden 
framför ofinansierade skattesänkningar.
Vi väljer välfärden – för att den är en omfördelande kraft som håller 
ihop vårt samhälle och ökar tryggheten.
Vi gör det ansvarsfullt och målinriktat. År efter år. Budget för budget. 
Så bygger vi Sverige starkt.
***
Partivänner, Jag gick med i SSU för att jag ville förändra världen. För 
att jag var arg och för att jag i hjärtat upplevde världens orättvisor. 
Idag är jag en än mer övertygad socialdemokrat. Jag vet att vår idé och 
vår politik är det smartaste sättet att organisera samhället. Jag vet att 
vår beprövade svenska modell skapar tillväxt när vi fördelar rättvist. 
Jag vet att vår ekonomiska politik är det mest rationella sättet att 
bekämpa orättvisor. Bekämpar vi ojämlikheten då stärker vi också 

tilliten till varandra. Det har gjort Sverige rikt. Det har gjort vårt land 
tryggare, modigare och mer jämställt.
Idag sveper en motrörelse över världen. Budskap som splittrar. 
Intolerans och misstro. Berättelser som bygger upp rädsla, skuld och 
hat. Vi ser hur ojämlikheten leder till extremism och populism. Att 
bekämpa den är vår främsta uppgift.
Då måste vi föra en ekonomisk politik som garanterar alla att växa upp 
med en trygg skolgång.
Som ger förutsättningar att nyfiket få leta sig fram i vuxenlivet, utbilda 
sig, finna sin plats på jobbet – och nå framgång.
Som ger trygghet när livet är tufft. En politik som gör att alla kan se 
fram emot tiden som pensionär. Det ska inte vara drömmar. Det ska 
ingen behöva oroa sig för. Det ska vara en verklighet. För alla. I hela 
landet. Partivänner, Vårt Sverige ska vara ett land som håller ihop. Ett 
land där vi tar hand om varandra. Här ska ingen lämnas efter och ingen 
ska hållas tillbaka. I vår socialdemokratiska idé står vi orubbligt fast. 
Tack för att ni lyssnat!



Utrikesminister Margot Wallström, 
Socialdemokraternas partikongress, 
Göteborg den 9 april 2017.
Observera att det talade ordet gäller.

Kära partivänner,

I romanen ”Tidsklyftan” skriver Jeanette Winterson att ”tiden har så 
många tecken att om vi läste dem alla skulle vi dö av hjärtesorg”.

Och tecknen är många i vår oroliga samtid.

I Syrien spolas barn med vatten efter kemgasattacken. En del har 
syrgasmask, andra har slutat andas i krigets utdragna helvete.

En svensk FN-arbetare lever sitt liv för att hjälpa andra, men hittas 
mördad under ett lager smutsig jord i Kongo.

I Tjetjenien används elchocker för att en man ska uppge namnet på 
andra män. ”Brottet” är kärleken till en annan människa.

Och det bestialiska användandet av en lastbil för att mörda kom till 
Drottninggatan för 42 timmar sedan.

Jag vill uttrycka mitt djupaste deltagande till er som har förlorat någon 
som ni hade kär, och till er som är oroliga för någon som blev skadad.

Sverige tänker på er, och hedrar dem som har mist livet.

Jag vill framföra ett tack till er som hjälpte till på plats, samt till alla i 
vårt fina samhällsbygge som har arbetat extra intensivt det senaste 
dryga dygnet.

Poliser, brandmän, ambulans- samt sjukhuspersonal – och många 
andra.

Tack för alla hälsningar från regeringar, partier, organisationer och 
andra vänner runt om i världen.

Och tack Stockholm.

När trafikkaos präglade öarnas stad uppstod hashtaggen 
#openstockholm, som exemplifierade solidariteten när den är som 
vackrast.

På Twitter beskrev stockholmarna sina resvägar, hur många de kunde 
plocka upp, var det fanns en öppen dörr, en soffa och pizza.

Syftet med terrorattacker är att slå split och skapa skräck.

Stockholm svarade med värme, lugn och medmänsklighet.

Med en sådan huvudstad kan ondskan aldrig besegra Sverige.

* * *

Partivänner,

Tidens alla tecken kan skapa hjärtesorg. Men att låta hjärtesorgen ta 
överhanden, eller låta rädslan kuva modet, har aldrig varit 
socialdemokratins idé.

Får vi inte mötas, så bygger vi Folkets Hus.

Är vi inte jämlikar, så bryter vi marken för demokratin.

Är klyftan avgrundsdjup mellan fattig och rik, så bygger vi landet med 
arbete och social trygghet.



Och vi gör det med vetskapen om att vi tillhör en stor värld, där 
solidariteten inte känner några gränser.

Om fascism och nazism griper kring sig, så samlar SSU pengar till en 
kursgård och välkomnar krigsflyktingen Willy Brandt till 
Bommersvik.

Om världens folk bestämmer sig för att bekämpa kolonialism och 
apartheid, så går vi i främsta ledet tills Nelson Mandela höjer sin näve 
i frihet.

Om ett Europa uppdelat i öst och väst kan förenas, så är vi med och 
utvidgar EUs idé om att blod på slagfältet ska ersättas med tålamod 
vid förhandlingsbordet.

Om politiker från vårt turkiska systerparti HDP fängslas och 
familjerna behöver stöd, så swishar vi till Palmecentrets insamling 
som pågår här på vår kongress.

Om fredsprocessen har kört fast, parterna är ojämlika och ungdomarna 
förlorar hoppet, så deklarerar vi att Sverige erkänner staten Palestina.

Och om en lastbil kapas i ett försök att underminera vår demokrati, så 
svarar vi socialdemokrater med att behandla 1 985 motioner som 
planerat.

* * *

Partivänner,

Vi lever i en tid med snabba förändringar som kan skapa en flytande 
rädsla i våra samhällen. Men samtidigt sker avgörande framsteg.

Medan jag talar är ungefär 130 miljoner människor i behov av 
livsuppehållande humanitärt stöd – och svälten kan förvärras.

Men under varje minut som jag talar lämnar ungefär 120 människor 
den extrema fattigdomen.

I en svår tid vilar vår socialdemokratiska utrikespolitik på stadig grund 
av demokrati, mänskliga rättigheter och rättstatens principer.

Vi eftersträvar rättvisa, solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och en 
hållbar utveckling. Alla folks frihet utgör vägen till hela världens fred.

Men den kraft som vi kan lägga i vår utrikespolitik avgörs till stor del 
av hur starka vi är på hemmaplan. ”Foreign policy starts at home”.

Och Stefan Löfvens regering ser till att Sverige står starkt. 150 000 fler 
människor kan säga den fantastiska meningen ”nu går jag till jobbet”.

Magdalena Andersson har lett arbetet med att vända ett underskott på 
60 miljarder kronor till ett överskott.

Så läggs grunden för den välfärd som jag vet att uppskatta, inte minst 
som farmor till två förskolebarn.

Men politik innehåller även tuffa avvägningar. Vår ändring av 
migrationspolitiken var bland det svåraste jag har gjort som politiker – 
och jag har hållit på ett tag.

EU ska ha ett gemensamt asylsystem där ansvaret delas – annars ska 
EU-pengar dras in. För EU måste stå upp för sin grundtanke.

Det innebär att de lagar som vi lägger fast framöver inte kommer att 
kunna skilja sig nämnvärt från övriga EU.



För solidaritet måste gå hand i hand med ordning och reda.

Så läggs grunden för att vi ska kunna vara ett välmående land som 
också fortsättningsvis kan välkomna människor som behöver skydd.

Så skapas möjligheten att vara generös med flyktinghjälp till krisens 
härd; samtidigt som vi kan förstärka insatserna som ska hindra att 
nästa krig bryter ut.

Partivänner, när Sverige står starkt får vi ännu mer kraft i vårt arbete 
för en bättre värld.

* * *

Men det där med en bättre värld är ord som förpliktigar.

Och sedan vi vann valet har jag haft en idé. Agendan ska styras av fyra 
”F”: Fred, FN, feministisk utrikespolitik, folklig förankring.

För att illustrera arbetet för fred och säkerhet i närområdet vill jag 
berätta om Anna Lindh.

En gång när Anna var mitt i ett samtal med sin ryske 
utrikesministerkollega Igor Ivanov kom hennes son Filip gråtande in i 
rummet.

”Kom hit lilla gubben”, sa Anna med sin mjukaste röst.

Det blev helt tyst i andra änden. Tolken hade översatt även den 
meningen.

Efter mordet på Anna skrev Ivanov en essä om sin kollega. Med tydlig 
udd noterar Ivanov hur Anna inte bara argumenterade för att de 
baltiska staterna skulle få gå med i EU, utan även i Nato.

Där har ni vår syn på säkerhetspolitiken i ett nötskal. Det är varje 
enskilt lands rätt att välja väg efter eget huvud.

Så byggs gemensam säkerhet, av suveräna stater som väljer att 
samarbeta med varandra och med olika organisationer, med respekt för 
de regler som vi har kommit överens om.

Därför utgör Rysslands olagliga annektering av Krim och militära 
närvaro i östra Ukraina den största utmaningen mot den europeiska 
säkerhetsordningen sedan kalla krigets slut.

Vi har svarat med en säkerhetspolitisk linje som ligger fast. Militär 
alliansfrihet, fördjupat samarbete inom EU men även i Norden och 
Östersjöområdet, inom OSSE, med Nato, genom en stark transatlantisk 
länk – samt en egen förstärkt försvarsförmåga.

Vi har visat Ryssland att vi håller stenhårt på principerna, men att vi 
vill föra långsiktig dialog och fördjupa samarbetet folk-till-folk.

Och ser vi framåt är det tydligt att svensk socialdemokrati har hittat sin 
plats i det europeiska samarbetet.

Vi beklagar att Storbritannien lämnar EU, men är fast beslutna att 
utveckla den union som kontinuerligt förbättrar vardagslivet för 
kontinentens medborgare.

Vi behöver ett Europa för alla, där människan sätts före marknaden, 
och i höst ordnas ett toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt i den här 
stan.

Vi måste säkerställa att Västra Balkans väg blir fred, frihet och 
försoning.



Vi måste se till att mänskliga rättigheter respekteras i Turkiet, och 
arbeta för att fredsprocessen återupptas så att kurdernas situation får en 
lösning.

Och vad gäller Ukraina och länderna i det Östliga partnerskapet ska vi 
följa Anna Lindhs exempel:

Varje land har rätt att själv välja väg, oavsett vad de stora ländernas 
utrikesministrar tycker.

* * *

Vårt andra ”F” – FN – kan illustreras av en förstasida på tidskriften 
Fokus.

Rubriken skriker: ”Glöm det, Stefan”.

Bilden visar det hästskoformade bord där FN:s säkerhetsråd 
sammanträder.

Men 134 länder tyckte annorlunda och röstade på Sverige. Nu sitter vi 
vid bordet.

Att svensk socialdemokrati har en varm relation till FN blev tydligt 
under ett möte mellan just Stefan Löfven och stjärnekonomen Jeffrey 
Sachs.

Ämnet var Agenda 2030 och de 17 globala målen. Jeffrey tittade på 
Stefan och sa: ”Det här är som ett socialdemokratiskt program för 
världen”.

Om Jeffrey Sachs har rätt får andra avgöra.

Men när Sverige var ordförande i rådet i januari satte vi fokus på att 
FN ska arbeta fredsbyggande och konfliktförebyggande, samt på 
kvinnors inflytande i fredsprocesser.

Och vi gjorde det tillsammans med FNs nye generalsekreterare 
António Guterres.

Om vi blickar framåt är vi engagerade i förhandlingarna om ett globalt 
kärnvapenförbud, för kärnvapen är bland det värsta som 
mänskligheten har kommit på.

Vi arbetar för ett reformerat säkerhetsråd och ett FN som är 
modernare, effektivare och mer jämställt.

Vi förstärker även våra insatser i kampen mot ISIL/Daesh.

Och vi vägleds av Eleanor Roosevelts ord: ”Det räcker inte att tala om 
fred. Man måste tro på den. Och det räcker inte att tro på den. Man 
måste verka för den”.

* * *

För att illustrera nästa ”F”, feministisk utrikespolitik, vill jag berätta 
om när FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs 
1948.

Endast två kvinnor var med i arbetet. Den ena var just Eleanor 
Roosevelt. Den andra var Hansa Mehta, en indisk aktivist.

När kommissionen föreslog uttrycket ”alla män är bröder” invände 
Hansa Mehta. Det skulle kunna användas för att utesluta kvinnor.

Tack vare att Hansa Mehta satt med vid bordet fick artikel 1 lydelsen: 
”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”.



Att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter vägleder regeringens 
feministiska utrikespolitik som redan börjar ge resultat – så lyssna nu.

Vårt arbete har bidragit till att ett 20-tal länder har tagit fram lagar och 
förslag för stärkt jämställdhet; hundratusentals kvinnor och flickor har 
undgått osäkra aborter och oönskade graviditeter; ett 90-tal lokala 
samhällen har övergett kvinnlig köns-stympning; 65 länder och 
organisationer har gjort åtaganden mot könsrelaterat våld.

Prioriteringen av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
förstärks, liksom kvinnors del av resurser i det bistånd som under 
mandatperioden ska uppgå till en procent av svensk BNI.

Jag vill även särskilt lyfta vårt stöd till syriska kvinnors deltagande i 
de pågående men svåra fredsförhandlingarna.

Så när krigets helvete i Syrien äntligen får ett slut, ska systrar till 
Hansa Mehta sitta runt förhandlingsbordet.

* * *

Partivänner,

Att demokratin måste fungera för att vi ska klara de stora politiska 
utmaningarna har direkt koppling till mitt fjärde ”F”.

Från min första dag i Arvfurstens palats har vi sagt att utrikespolitiken 
måste vara folkligt förankrad. Mer kaffe i pappersmugg, gärna med ros 
på.

Därför genomför jag en säkerhetspolitisk turné i vårt land. Och när vi 
reser till världens olika hörn ser jag alltid till att träffa civilsamhället 
och olika partier.

8 mars genomfördes världens första digitala möte för kvinnliga 
utrikesministrar, som gick att följa på webben.

Årets utrikesdeklaration sändes på min Facebooksida, där studenter 
från fem universitet ställde frågor.

Informationsexplosionen medför risker för olika påverkansoperationer, 
och det vet ni att regeringen tar krafttag emot.

Min poäng är att vi socialdemokrater, som byggde Folkets Hus när vi 
inte hade någonstans att träffas, måste finna de nya stigarna i de 
offentliga rummen.

Och att politiken ska vara förankrad innebär ytterligare en sak för mig: 
Ett nära samarbete med akademin.

Jag har glädjen att meddela att regeringen kommer att bidra till att 
inrätta en ny professur vid Försvarshögskolan.

Den ska heta ”The Anna Lindh chair of Women, Peace and Security”.

På så vis hedrar vi en av de bästa politiker som vårt land någonsin har 
haft.

Och kom ihåg att en fredsduva behöver två vingar för att flyga. Studier 
visar på ett positivt samband mellan kvinnors deltagande i 
fredsprocesser och fredsavtalets hållbarhet.

Nu får Sverige ett centrum för forskning kring kvinnor, fred och 
säkerhet, som kan samarbeta med liknande center vid Georgetown 
university, London School of Economics, och ACCORD i Sydafrika.

Och låt mig tacka bland andra Helene Hellmark Knutsson och Peter 
Hultqvist för att ni direkt ställde er bakom det här initiativet som ska 



vägledas av tre ord som Anna Lindh gärna återvände till: 
”Människovärdet är grunden”.

* * *

Partivänner,

Jag började med hjärtesorg och det fruktansvärda attentatet på 
Drottninggatan.

Därefter var målet att ta oss från oro till framtidstro; vägledda av 
styrkan i våra tidlösa värderingar.

Men de senaste dagarna har också påmint oss om den öppna stadens 
stryka.

Så låt mig få avsluta med några rader av poeten Ragnar Thoursie:

Över tidens sus i tallar, över årens flykt på fjädermolnets vinge bred 
och stark,

trår från natt till dag, från nöd till frihet ifrån fruktan den strävan som 
är lika för oss alla.

En öppen stad, ej en befäst, bygger vi gemensamt.

Dess ljus slår upp mot rymdens ensamhet.

Tack.



Partisekreterare Lena Rådström Baastad 
Tal vid val av partisekreterare måndag 10 
april 2017 
Observera att det talade ordet gäller. 

Kongressombud, partikamrater 
Innan jag tackar för förtroendet vill jag börja tacka er. I den svåra tid 
som uppstod efter det förskräckliga attentatet i fredags så har vi 
gemensamt visat beslutsamhet. 
Genom behandling av motioner, arbete i temagrupper, i delegationer 
och politiska diskussioner här i plena har vi upprätthållit något som är 
ett grundfundament för vårt demokratiska samhälle. 
För det vill jag tacka er. 
* * * 
Jag vill givetvis också tacka för förtroendet. Om ni bara visste hur stort 
det här är. 
Jag minns exakt när telefonen ringde. Det var den 31 juli. Jag och min 
man hade precis kommit hem från Ullevi och Zlatans premiärmatch 
med Manchester United. Jag stod och plockade undan i köket. När jag 
svarade var det Stefan. 
Det var överväldigande, men helt ärligt, jag behövde betänketid. Jag 
hade ju precis slutat i politiken. 
Det gick någon dag och jag kände i hela kroppen att jag ville. 
Jag vill vara med och förändra. 
Jag vill vara med och stärka vårt parti. 
Jag vill vara med och bygga ett starkare Sverige. 

Och jag lovar er att jag ska göra mitt allra bästa, och lite till, för att 
förvalta det förtroende som ni har gett mig. 
Jag är trygg att få bära det tillsammans med er och tillsammans med 
Stefan. Vi ska göra allt vi kan för att skapa en starkare 
sammanhållning i vårt land. 
Tillsammans ska vi bli ännu starkare! 
* * * 
Jag växte upp med min mamma. Jag minns att det ibland var svårt att 
få pengarna att räcka till, hur mamma i slutet av månaden fick välja 
noggrant i affären för att vara säker på att pengarna skulle räcka. Det 
där är något jag alltid bär med mig. Känslan av att inte ta saker för 
givet. 
Men mamma fostrade mig att alltid se möjligheterna – att ta chansen 
när den kommer, men också att alltid jobba hårt. Och det är så jag 
uppfostrar mina egna barn. 
När Stefan nu så tydligt leder vårt parti utifrån principen att göra sin 
plikt och kräva sin rätt. Då känner jag mig hemma. För mig finns ingen 
motsättning i det, utan jag ser rätt och plikt som varandras 
förutsättningar. 
Vår vision om ett jämlikt samhälle, där varenda unge, varenda 
människa, får 
möjligheten att utvecklas till den de vill vara – den visionen vilar på 
just det samhällskontraktet. Att vi gör vår plikt och kräver vår rätt. Vi 
hjälps åt. 
För ingen kan klara sig helt på egen hand. 
Men tillsammans kan vi göra det. 
Tillsammans bygger vi ett samhälle där ingen lämnas efter, men ingen 
heller hålls tillbaka. 



* * * 
Partikamrater. 
Jag kommer från lokalpolitiken i Örebro. 
Det är där jag lärt mig politikens förutsättningar, villkor och 
utmaningar – mitt i vardagen. Jag gillar att ta itu med det som betyder 
något för människor – som förändrar och förbättrar i vardagen. Jag är 
van att samarbeta för att åstadkomma resultat. 
Det är resultat som driver mig. 
Jag är också van vid att bli ifrågasatt, som kvinna, som politiker, som 
socialdemokrat. 
Då brukar jag tänka på Dolly Parton. För vet ni vad, jag gillar faktiskt 
Dolly Parton mer än Bruce Springsteen. 
Hon säger så här: ”If you want the rainbow, you have to put up with 
the rain” 
Och vet ni vad. Lite regn har aldrig stört mig särskilt mycket. 
* * * 
Ett uttryck som jag hör ganska ofta när jag är i Stockholm är; ”där ute i 
kommunerna”. Det är som att kommunerna är någon annanstans. Men 
det är ju i kommunerna allt börjar. 
Jag kommer från en ort som heter Vintrosa, ett litet samhälle utanför 
Örebro. Där är jag uppväxt och där bor jag kvar. Den närheten som 
finns i det lilla samhället är speciell. Ett kort samtal i kön till kassan 
ger ofta mer än en opinionsmätning: 
Hur är det med föräldrarna? Fungerar hemtjänsten? Hur går det på 
jobbet? 
Hur har barnen det i skolan? Vad drömmer de om att bli? Har de 
flyttat hemifrån än? 

Det är där allt börjar, i människors liv. Deras längtan, oro eller glädje. 
De förväntningar som jag möter tar jag sedan med mig in i mitt 
politiska arbete. 
De flesta av er här är lokala politiker. Ni vet förutsättningarna i era 
kommuner och i era landsting, vilka frågor som är viktiga, vilka 
utmaningarna är, vad som kan avgöra valet för er. Men här behöver vi 
bli bättre på att knyta ihop den nationella och lokala politiken. Vi ska 
arbeta ännu mer tillsammans framöver. 
När jag tänker på allt arbete som görs ute i kommuner och landsting 
blir jag stolt över att vara en del av det gänget. Vi som har lett och 
leder arbetet i kommuner och landsting, ofta i breda samarbeten. Vi 
vinner val. Vi samarbetar. Vi drivs av kärleken till vår kommun, till vår 
ort. Vi förändrar vardagen för väldigt många människor. 
Den situation som vi har nationellt med ett osäkert parlamentariskt 
läge, svårt att hitta koalitioner som skapar stabila majoriteter, så har vi 
haft det i kommunerna länge. 
Jag vill påstå att Socialdemokraterna i kommuner och landsting har 
gått före och visat på nya samarbetsformer och möjligheter. 
Den erfarenheten är jag glad att ta med mig till den nationella 
politiken. Den behövs. Vi behöver samarbeta mer. 
Så till alla er där ”ute i kommuner och landsting” – tack för allt jobb ni 
gör! 
Tack för att ni visar vägen. 
* * * 
Jag välkomnar nu verkligen att vi som parti förstärker vårt fokus på 
hela landet. 
Att vi förbättrar förutsättningarna för skogsindustrin, 
livsmedelsindustrin och besöksnäringen. Att vi vill se fler lärcentra och 



en starkare regional näringspolitik. Att vi sätter fokus på allt det som 
gör att kommuner i hela landet kan utvecklas. Att vi ser till att stärka 
tillgången till välfärd och service. 
Jag vet själv hur beroende jag är av att handlaren finns nära och hur 
orolig jag blir varje gång de ska byta ägare. Därför handlar jag alltid 
där, för att affären ska finnas kvar. Och jag tankar, inte på macken för 
den finns inte längre, men vid vår alldeles egna pump på väg ut på E18 
– så att den ska finnas kvar. 
Det här att få Sverige att hålla ihop, det är ingen lätt uppgift. Det 
kräver hårt arbete. Det kommer att kräva ännu mer arbete framöver. 
Men, vet ni – det är då vi socialdemokrater behövs som bäst! För vi 
ger inte upp om någon ort – vare sig det är en förort eller bruksort. Vi 
ger inte upp om någon människa. 
Sverige ska hålla ihop. 
* * * 
Partivänner, När vi samlas till kongress så är det för att höja 
ambitionerna för vårt samhällsbygge. Vi utgår från 
samhällsutmaningarna. De är och förblir vår huvudmotståndare. 
Vi får aldrig, aldrig blunda. Jag skulle vilja påstå att det är vår största 
fiende i dag – att vi betraktas som nöjda, att vi blir försvarare av 
systemen, att vi inte ser problemen. 
Inget kan vara mer fel. Inget får vara mer fel. 
Vi ser orättvisorna. Vi känner dem in på bara skinnet. Vi känner den 
otrygghet som följer av ökade samhällsklyftor. Vi känner den oro som 
får rädslan att växa. Vi vet vilka krafter som trivs och frodas i ett 
sådant klimat 
Det är precis därför vi gör det som krävs för att öka tryggheten. Därför 
heter vår kongress Trygghet i en ny tid. 

* * * 
Vi ska möta den oro som finns med kraftfulla insatser mot terrorism 
och för ökad säkerhet. 
Men det innebär också att vi ska stärka tryggheten med fler poliser och 
skärpta straff för att knäcka gängkriminaliteten, beslagta vapen och 
minska våldet. 
Men också med det som bygger framtidstro och hopp. 
För vi vet att det finns inget som gör samhället mer tryggt än trygga 
människor. 
Ivar Lo Johansson sa en gång: ”Du är inte där dina skor står - utan 
där dina drömmar finns!” 
Människor måste drömma och tro på en bättre framtid. Det är det som 
i längden och på djupet skapar trygghet. Det är det som gör Sverige 
starkt. Därför ska vi vara den politiska kraft som, steg för steg, 
förbättrar välfärden så att den håller den kvalitet som vi, var och en, 
har rätt att förvänta oss. En skola där varje barn får det stöd som hon 
eller han behöver och faktiskt kan känna hur roligt det är att lära sig 
nya saker. En trygg vårdplats när jag eller någon annan behöver 
opereras. En omsorg som går att lita på när mamma behöver hjälp och 
jag inte kan komma ifrån jobbet. Och vi ska fortsatt vara den politiska 
kraft som, steg för steg sluter klyftorna i vårt land, mellan gammal och 
ung, mellan stad och land, mellan den som bott i Sverige i hela sitt liv 
och den som nyligen kommit hit. 
Det kommer inte vara enkelt. Men vår främsta uppgift är aldrig att 
försvara det som är bra, utan att brinna för att förändra det som 
brister. I dag riskerar segregationen bryta Sverige om inte vi klarar att 
bryta segregationen. 



För i samma kommuner som växer så det knakar, företag investerar, 
ekonomin går starkt, finns det stadsdelar där: 65 % av barnen växer 
upp i barnfattigdom, färre än 40 % av den vuxna befolkningen 
förvärvsarbetar, skolresultaten är alldeles för låga och ohälsan alldeles 
för hög. Stadsdelar där det kan bo 26 personer i en trea med en toalett 
och dusch. 
Det finns ingen enkel lösning. Det finns inte EN lösning. 
Men tillsammans kan vi – och vi måste - vända den här utvecklingen. 
Det krävs samarbete mellan skola, socialtjänst, arbetsförmedling, 
polis, landsting och civila samhället. Men det kräver också att varje 
individ tar sitt ansvar 
Gör din plikt. Kräv din rätt. Detta är en klassisk socialdemokratisk 
princip. 
Tillsammans ska vi bekämpa ojämlikheten och stärka 
sammanhållningen. 
Så att fler kan vara där deras drömmar finns. 
* * * 
Partivänner, I detta arbete behövs vi allihop. Vi behövs när vi mejslar 
fram politiken här på kongressen. Perspektiven behövs både från den 
som avslutat ett helt yrkesliv och är pensionär, och från den som ännu 
inte börjat sin yrkesbana, från den som kommer från glesbygden, 
storstan eller från ett annat land, från den som är arbetslös och den 
som håller på att jobba ihjäl sig. 
Det är i den här bredden som vi har vår styrka och kan formulera en 
politik för hela Sverige och för alla människor i vårt land. Då duger 
det inte med en krympande 
medlemsskara. 

Vi har i lördags fattat beslut – IGEN, ja, jag säger IGEN - att vi som 
parti ska växa med fler medlemmar de kommande åren. 
Och det är nu jag tänker plocka fram min stränga röst. Vi behöver inga 
nya mål. Vi har målen. Nu måste vi göra jobbet. 
Medlemsvärvning ska prioriteras i hela organisationen – från s-
föreningarna till partistyrelsen. Det är inte en fråga som ska ligga sist 
på dagordningen – den ska ligga först. Det, kongressdelegater, det är 
vårt jobb att se till att det blir så. 
I år behöver vi värva 10 000 personer, som kan hjälpa oss att vinna 
valet 2018. 
Hur ska det här gå till kanske någon undrar. Var inte oroliga. Det finns 
en metod. Den är beprövad. Den ger resultat. 
Det handlar kort och gott om att ställa frågan: Vill bli medlem? All 
medlemsvärvning börjar med den enkla frågan. Ställ den på jobbet, på 
fiket, på gymmet, i föräldragruppen. Fråga! 
Fråga vilka som vill vara med oss och slåss för den svenska modellen, 
när andra pratar om att sänka lönerna och riksdagen röstar igenom att 
det är ok att ge taxiförare 27 kronor i timmen i lön? 27 kr, det är 
faktiskt mindre än häften av timlönen som min 15-åriga dotter hade i 
lön på sitt första kommunala sommarjobb. 
Fråga vilka som vill vara med oss och vända utvecklingen i våra 
socialt utsatta områden? 
Vill du vara med och hjälpa oss med läxläsning? 
Vill du vara med oss och stötta som trygghetsvärdar? 
Vill du gå med i socialdemokratin för att bygga det nya välfärds-
Sverige? 
Vill du vara med? 



Jag vill att vi säger till alla som vi möter – vi behöver DIG i vårt 
samhällsbygge. Vill du vara med? 
Kamrater, ensam må vara stark. Men tillsammans är vi alltid starkare. 
* * * 
Världen krymper och samtidigt växer avstånden. Det är ett ganska 
märkligt skeende. Unga får sina nyheter via Facebook och Twitter. De 
får sin information från Youtubers. De är uppkopplade mot hela 
världen – hela tiden. 
I den här stora verkligheten där allt finns - skapas det bubblor. Det är 
filterbubblor som gör att vi mer och mer tar del av information som 
stärker det vi redan tycker. Det kallas faktaresistens. Förståelsen för 
varandra minskar. Och i snabba sociala medier höjs tonläget – det blir 
mer aggressivt med hat och hot. Det är en ny mediavärld som 
förändras fort. I allt detta nya blir den redaktionella journalistiken som 
sorterar, granskar och nyhetsvärderar ovärderlig. 
Den valrörelse som ligger framför oss kommer att utmana oss mer. Vi 
kommer att se både falska nyheter, attacker på traditionell media och 
organiserade informations-kampanjer som rör sig under radarn. Det 
kommer att bli en fajt om verkligheten, om politiken, men också om 
sanningen. Den fajten ska vi ta. 
Vi kommer att stärka organisationen för att förbereda en offensiv 
digital valrörelse i det nya medielandskapet. 
Det är viktigt att var och en av oss, var och en av alla våra 
medlemmar, inte bara är med och knackar dörr, utan också aktivt 
knackar på filterbubblorna på nätet. 
Reagera när någon delar osanningar. Säg ifrån när någon gör rasistiska 
inlägg. Svara när mytbildning och generaliseringar sprids. 

Jag vet att många av er redan gör det. Jag vet att en del tänker – det är 
ingen idé. Jo, det är idé. Och det har betydelse. 
För kamrater, nu handlar det om att vi även digitalt ska stå upp mot 
lögner, hot och rasism. 
Vårt parti ska vara väl förberett för valrörelse. Hela min insats som 
partisekreterare kommer att handla om att vi ska vara ett starkt parti – 
för det är vad som behövs när vi bygger ett tryggare Sverige. 
Jag vill passa på att säga ett stort tack till Carin som lämnat över 
stafettpinnen till mig. Mycket strategiskt arbete är på plats. Du har lagt 
en gedigen grund. Du gav oss 
Framtidspartiet och lämnade över ett stort och viktigt 
utvecklingsarbete. Det bär jag nu vidare. Det som dessutom känns så 
himla bra är att det är till Carin som jag kan ringa med både 
frustration, frågor och för att få kloka råd. Tack för det stödet och tack 
för allt arbete som du gjort. 
Jag har sagt det förut: Jag är van att vinna val. Det tänker jag fortsätta 
med. Vi behöver vara rustade i hela organisationen – ut i varje kapillär 
– för att vinna. 
Vi ska ännu tydligare knyta ihop det nationella, det regionala och det 
lokala arbetet. Vi ska i samarbete med vårt fantastiska SSU, och med 
alla våra sidoorganisationer göra bredden till vår styrka. 
Men det finns mer att göra när vi kommer till samarbete. Vi har en 
stark historia och en stolt tradition när det kommer till facklig-politisk 
samverkan. Men, det är inget vi får ta för givet. Därför ska vi alltid 
hitta nya sätt att gemensamt utveckla Sverige, bygga ett starkare 
Sverige, mer jämlikt Sverige, genom vår facklig-politiska samverkan. 
Socialdemokratin behöver en stark fackföreningsrörelse och 
fackföreningsrörelsen behöver en stark Socialdemokrati. 



Men för att vinna behövs det något mer än en stark organisation och en 
bra politik. 
Det behövs vinnarskalle. 
Ser ni på Mästarnas mästare? 
Jag kan inte sluta fascineras av det som utmärker vinnare. Det är 
väldigt mycket en fråga om inställning – om att träna de där extra 
passen, gå upp tidigt på morgonen, stanna kvar på kvällen, komma 
igen efter bakslag och planera långsiktigt – i fyra-års-cykler – till nästa 
OS. 
Det går inte att bestämma sig för att vinna OS ett halvår i förväg. 
Samma sak är det med val. Det börjar nu. 
När vi åker hem härifrån går vi nästan direkt ut i en Vårkampanj. I 
hela landet ska vi knacka dörr, samtala, lyssna och berätta hur vi ska 
arbeta för att skapa ett bättre Sverige. 
Nu växer intresset för politik. Fler vill prata om framtiden, om 
Sverige, om hur vi stärker skolan, om hur vi förbättrar sjukvården, om 
invandring, om brottsligheten. 
Då ska vi berätta om våra lösningar. För jag har en stark känsla, en 
mycket stark magkänsla, att om vi bara berättar vart vi vill ta Sverige, 
då vill många, många vara med på den resan. 
Det här arbetet ska börja nu för det räcker inte att göra det tre veckor 
innan valdagen. Att bygga förtroende för oss och vår politik tar mycket 
längre tid än så. 
Vänner, nu ser jag fram emot att tillsammans med er gå ut och berätta 
om hur vi vill utveckla Sverige! 
Tack! 



Från LO.se

"Skördetid för vanligt folk"
Tisdagen den 11 april talar LOs ordförande Karl-Petter 
Thorwaldsson till Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Här 
kan du läsa hela talet.

Det talade ordet gäller.

Kongressdeltagare,

I fredags slog hatet till.

Mitt bland vanliga stockholmare på väg hem.

Liksom det gjorde mot människorna på Westminster Bridge i London i 
mars. Mot de som dansade på gayklubben i Orlando eller gick på 
strandpromenaden i Nice förra sommaren.

Och nu senast, i förrgår, mot kristna kyrkobesökare i Egypten.

Där triumferade hatet. Men bara för en kort tid. För hatets och 
extremismens krafter har ingen framtid. De är dömda att förlora.

Vi har ju varit där förut.

Idag, den 11 april, är det 72 år sedan 21 000 män, kvinnor och barn 
befriades från koncentrationslägret Buchenwald.

Några veckor senare, i maj 1945, samlade Göteborgs arbetarekommun 
tiotusentals människor på Götaplatsen en bit härifrån.

Stadsfullmäktiges ordförande socialdemokraten Ernst Jungen talade 
inför vad SFs journalfilm beskriver som ”oöverskådliga 
människomassor”. De firade freden och segern över nazismen.

Men det fanns de som inte firade.

En av dem var svensken Gustaf Ekström, frivillig ”rottenfuhrer” i 
Waffen SS.

Han firade inte, tvärtom. Han fortsatte att arbeta för nazismen.

1988 var Gustaf Ekström med och bildade ett nytt parti, 
Sverigedemokraterna. Han valdes in i partistyrelsen.

Partivänner,

Jag hade aldrig trott att jag som LOs ordförande skulle behöva inleda 
ett kongresstal med hotet från fascismen.

Men så är det. Det behöver jag göra.

För det är allvar nu.

Det är allvar när den judiska föreningen i Umeå tvingas lägga ner sin 
verksamhet efter hot från nazister.

Det är allvar när fascister bränner upp ett socialdemokratiskt 
kommunalråds bil så att lusten och kraften till politiskt arbete 
försvinner.



Det är allvar när det parti Gustaf Ekström var med och bildade kan 
komma att ingå i Anna Kinberg-Batras regeringsunderlag.

Visst har vi gjort mycket.

Vi har utbildat våra förtroendevalda, vi har agiterat och vi har 
kampanjat.

Allt detta ska vi fortsätta med och bli ännu bättre på. Men det räcker 
inte.

Det räcker inte med ännu fler debattartiklar där vi tillsammans med 
andra goda krafter försöker besvärja bort SD.

Det räcker inte med ännu ett upprop med 1 000 kändisar som fördömer 
rasismen.

Det räcker inte med ännu fler citat av Martin Luther King.

Vårt svar till fascisterna, och till alla som predikar hat och extremism, 
är samma svar som våra föregångare hade på 30-talet:

Demokrati och folkrörelsearbete. 
Facklig vardagskamp på landets arbetsplatser. 
Och politik.

Politik som ger framtidshopp. 
Politik som förändrar människors liv. 
På riktigt.

För svensk fackföreningsrörelse kommer aldrig, under några som helst 
omständigheter, att vika ner sig för fascismen!

Vi kommer aldrig att låta hatet segra!

Vi kommer aldrig att vika undan!

* * *

Partivänner,

Den här våren reser jag runt i Sverige mer än jag gjort på mycket 
länge.

Tillsammans med de andra i LOs ledning träffar jag våra medlemmar 
på landets arbetsplatser. Från norr till söder, på landsbygd och i städer.

Inte i första hand för att tala till dem utan för att tala med dem. Och 
lyssna.

Vi har fått väldigt få frågor om att skatten på stora inkomster är för 
hög, eller om att ingångslönerna måste sänkas.

Men vi har fått väldigt många frågor om arbetstider, otrygga 
anställningar och om hur pensionen ska räcka till.

Om varför det finns så få bostäder när barnen ska flytta hemifrån. Om 
varför skolan inte satsar lika mycket på alla elever.

Om varför de anställda i privat äldrevård ses som en kostnad att skära 
ner på, inte som en tillgång att ta till vara.



Ibland är de vi träffar förbannade. På oss också. Varför har ni inte gjort 
mer?

Varannan LO-medlem tycker idag att Sverige är på väg åt fel håll. Det 
visar våra egna undersökningar.

Vi kan visa fakta om att de har fel. För det är givetvis sant att det på 
många sätt går bra för Sverige nu.

Budgeten beräknas gå med 27 miljarder i överskott i år.

Under 2016 påbörjades 63 100 nya lägenheter i Sverige. Det är den 
högsta siffran sedan 1990.

Sysselsättningen har ökat med 150 000 sedan valet. 
Ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan 2003.

Så märks det att vi har en socialdemokratisk statsminister. Och det är 
fantastiskt!

Men det går inte bra för hela Sverige. Det går inte bra för alla som 
lever och arbetar här.

Mycket av det som gått fel beror givetvis på att vi hade en 
högerregering som hellre sänkte skatten än investerade i jobb, välfärd 
och bostäder.

Men vi kan inte skylla allt som gått fel på de borgerliga.

Klyftorna i Sverige började växa redan på 80-talet. Vi 
socialdemokrater är medskyldiga.

I februari presenterade vi årets upplaga av LOs undersökning om den 
svenska maktelitens inkomster. Vi redovisar inkomstutvecklingen för 
200 personer på höga samhällspositioner och jämför med en 
arbetarlön.

Det tydligaste i årets rapport är de extrema inkomstökningarna för 
näringslivseliten.

1980 tjänade vd:arna på 50 av Sveriges största företag nio 
industriarbetarlöner. Nu är tjänar de 54 industriarbetarlöner.

Samma näringslivsföreträdare som låter direktörslönerna skena brukar 
i andra sammanhang kräva att de anställdas löner ska hållas tillbaka, 
särskilt de lägsta lönerna. En slags omvänd klasskamp.

Men ojämlikhet handlar inte bara om klass. Den handlar också om 
kön.

Nyligen presenterade vi LOs årliga jämställdhetsbarometer.

2015 var kvinnors inkomster tre fjärdedelar av männens. Den faktiska 
lönen för kvinnor i LO-yrken är i snitt 18 500 kronor före skatt. Det är 
73 procent av arbetarmännens faktiska månadslön på knappt 25 000 
kronor.

Kvinnor är inte bara lågavlönade i Sverige. De är felavlönade!

Just nu pågår en strid som handlar om just detta.

Förra veckan tvingades vårt förbund HRF, Hotell- och 
Restaurangfacket, att varsla om konflikt.



Orsaken är att arbetsgivaren vägrar att ge de lågavlönade hotell- och 
restauranganställda samma låglönesatsning som andra LO-förbund har 
fått.

Om arbetsgivarna skulle få igenom sina krav skulle det hindra vårt mål 
att uppnå jämställda löner. Det kan vi inte acceptera. Därför backar 
samtliga LOs förbund nu upp Hotell- och restaurangfackets varsel.

En av de arbetsplatser som varslats om konflikt från den 19 april är 
Gothia Towers, det hotell som jag och många av er andra nu bor på.

I går träffade jag fackklubben här på Gothia Towers. De berättade för 
mig att de anställda förra veckan fick ett brev från arbetsgivaren. Där 
skulle de fylla i om de var med i facket eller inte. Många uppfattade 
det givetvis som ett hot och blev rädda.

Bakom brevet låg arbetsgivarorganisationen Visita. Visitas ordförande 
är för övrigt Maud Olofsson.

Kongressdeltagare,

Den här sortens beteende från en arbetsgivare var det längesedan fick 
såg i vårt land. Och det är inget som vare sig HRF tänker acceptera.

Så mitt budskap till fackklubben här på Gothia Towers är samma 
budskap jag som LOs ordförande har till hela hotell- och 
restaurangfacket:

Ni står inte ensamma! Den strid ni nu tvingas ta för rättvisa löner 
är också vår strid! Idag är vi alla HRFare!

Partivänner,

Det finns många sätt att beskriva klyftor. Man kan göra det med 
OECDs grafer och LO-ekonomernas tabeller. Det är bra och det ska vi 
göra.

Men kan också beskriva det så här: Om du tar elvans spårvagn här i 
Göteborg, mellan Långedrag och Bergsjön, skiljer det nio år i 
medellivslängd. Det är lika stor skillnad som mellan Sverige och 
Egypten.

Om man reser en halvtimme med tunnelbanan i Stockholm, mellan 
Mörby och Sundbyberg, så skiljer det sex år i medellivslängd.

Lika mycket skiljer det om du reser från Danderyd i Stockholm upp 
till Pajala i Norrbotten.

Partivänner, vi måste bryta den här utvecklingen!

Och det räcker inte med duttande i marginalen. Det krävs en rejäl 
omfördelning!

De som har det sämst ställt måste få det lite bättre. De som har det 
bäst ställt måste bidra lite mer. Det är dags för en skördetid för 
vanligt folk!

Därför vill LO komplettera sysselsättningsmålet om EUs lägsta 
arbetslöshet med ett jämlikhetsmål. Senast nästa mandatperiod ska 
klyftorna i Sverige ha börjat minska! Det är dags att sätta jämlikheten 
på dagordningen igen!



* * *

För några veckor sedan träffade jag Musa.

Musa är drygt 20 och flydde till Sverige två år sedan. Han kom från 
Homs i Syrien, där hans föräldrar och syskon fortfarande bor kvar.

Helt ensam hamnade han i Hässleholm.

Musa förstod tidigt att han måste lära sig språket. Så han började 
plugga svenska så fort han kunde.

Så småningom fick han en praktikplats på köks- och 
badrumstillverkaren Ballingslöv.

När jag mötte honom där satt han och fikade med sina jobbarkompisar. 
Musa var glad. Han hade fått fast anställning!

Det finns så många Musa runt om i vårt land just nu. Unga människor 
som flytt från krig och terror, och som inget hellre vill än att börja 
arbeta och försörja sig själva.

Hur skulle vi kunna låta bli att ta till vara den rikedom de kan ge oss, 
med sin arbetsvilja, sina erfarenheter och sin framtidstro?

Men en del vill inte ge Musa och de andra möjligheten att vara med 
och bygga landet.

De vill istället skapa så kallade ”enkla jobb”, med lägre löner och 
sämre villkor. Som att packa kassar på Ica eller trycka på hissknappar i 
kontorsbyggnader.

Men verkligheten på svensk arbetsmarknad ser inte ut som i högerns 
låglönevisioner.

I verkligheten är 43 procent av de asylsökande under 20 år. Nästan nio 
av tio är under 40. De har ett långt yrkesliv framför sig.

Det är väl bättre att de får utbilda sig till ett riktigt jobb än att de ska 
packa ICA-kassar eller bära in väskor på hotell?

För vi har ju ingen brist på arbetsuppgifter i Sverige – vi har brist på 
arbetskraft!

De närmaste åren behöver vi:

frisörer
kockar
kallskänkor
saneringsarbetare
väktare
tolkar
barnmorskor
barnskötare
personliga assistenter
undersköterskor
lärare
bagare
brunnsborrare
elektronikreparatörer
elektriker
finmekaniker
fordonsmontörer



lackerare
industrimålare
maskinoperatörer
mekaniker
slaktare och styckare
smeder
svetsare
tunnplåtslagare
anläggningsarbetare
maskinförare
betongarbetare
plåtslagare
golvläggare
murare
målare
takmontörer
träarbetare och snickare
VVS-montörer
Och så vidare

Just nu finns över 100 000 lediga jobb. Men arbetsgivarna hittar inte 
rätt kompetens.

Då är inte svaret låga löner och usla villkor. Då är svaret 
utbildning för riktiga jobb med löner det går att leva på.

Här vill LO vara med och ta ansvar. Därför presenterade vi nyligen ett 
förslag om vad vi kallar ”utbildningsjobb”.

Utbildningsjobben är ett sätt att kombinera arbete och utbildning för 
de som inte har alla färdigheter som krävs på arbetsmarknaden.

Den anställda har ett arbete och går samtidigt en utbildning utanför 
arbetsplatsen.

En del har påstått att detta skulle betyda att vi vill ha lägre löner för 
nyanlända. Det är inte sant.

Utbildningsjobben riktar sig till alla arbetslösa som behöver sådana 
insatser. Det spelar ingen roll om du är född i Homs eller i Hofors.

Vårt förslag skulle innebära lägre lönekostnad för arbetsgivaren under 
en begränsad period, men också ett generöst studiestöd. Och lägre 
lönekostnader behöver heller inte vara detsamma som sänkt lön.

För att detta ska gå att genomföra krävs avtal med arbetsgivarna och 
med staten. Därför går det inte att säga exakt hur ett färdigt system 
kommer att se ut.

Men vi hoppas nu att Svenskt Näringsliv vill återuppta de 
förhandlingar om etablering på arbetsmarknaden de tidigare avbröt.

När det står mellan så kallade enkla jobb med låga löner och satsning 
på utbildning är valet lätt för LO.

Vi väljer utbildning och kompetens! 
Vi väljer en lön som det går att leva på! 
Vi väljer riktiga jobb med bra villkor!

* * *

Kongressdeltagare,



I februari 1917, i skuggan av ett pågående världskrig, samlades vårt 
parti till sin tionde partikongress.

Det blev en stormig tillställning som slutade med att en del lämnade 
vårt parti och valde kommunismen. De har sannerligen inte mycket att 
fira idag.

Men det har vi!

För det var då som vårt parti slutgiltigt tog ställning för reformismen. 
Och det var då som världens bästa ungdomsförbund föddes.

Så grattis på hundraårsdagen, SSU!

Hur många SSUare har vi här idag? Upp med handen!

100 år är en ansenlig ålder. Men SSU blir aldrig gammalt. För SSU 
pekar alltid framåt, SSU driver alltid på.

Partiet behöver SSU! 
LO behöver SSU! 
Sverige behöver SSU!

Jag var på min första SSU-kongress 1981. Då var Sverige ett land där 
klyftorna var små, där äldre kunde leva på pensionen, där det fanns 
bostäder och där skolresultaten var på topp.

Ja, så skulle man kunna beskriva verkligheten på den tiden.

Men man kan också beskriva den så här:

Då var medellivslängden 73 år för män och 79 år för kvinnor. Idag är 
den 80 år för män och 84 år för kvinnor.

Då gick mindre än 85 procent vidare till gymnasiestudier. Nu är det 99 
procent.

Då byggde vi fortfarande hus med asbest. Idag är det totalförbjudet.

1981 tvingades man smyga med sin kärlek om man älskade någon av 
samma kön. I somras gick 15 000 i West Prides regnbågsparad till 
Götaplatsen.

Visst har vi långt kvar. Men Sverige var inte bättre förr.

Så låt oss inte förlora oss i nostalgi.

Utvecklingen går faktiskt framåt, sakta men säkert.

Men förändringarna har inte skett av sig själva. De har blivit 
möjliga genom facklig och politisk kamp.

Jag minns den där SSU-kongressen.

Jag minns diskussionerna om jämlikhet. 
Om internationell solidaritet. 
Om demokratisk socialism.

Och jag minns att vi valde in en 24-årig distriktsordförande från 
Uppsala i VU. Anna Lindh.



Jag minns att vi diskuterade hur vi kunde bygga ett jämlikt samhälle. 
Inte om vi kunde göra det.

De äldre i partiet tyckte som vanligt att vi var lite naiva. Men det 
brydde vi oss inte om. För vi trodde på framtiden. Vi trodde på att 
politik kan förändra.

Jag tror vi behöver tro på framtiden på det där sättet igen. Och på 
politiken! För pessimisterna förändrar inte världen.

Så låt oss sluta att misströsta över opinionssiffror. Det är bara att sätta 
gång! Agitera, organisera och värva medlemmar.

Se på Kosta, den lilla ort där jag föddes, i glasbrukens Småland.

I AiP kunde vi nyss läsa att Socialdemokraterna i Kosta fått 19 nya 
medlemmar på en vecka! Det var nyanlända syrier som i ett slag ökade 
medlemsantalet med 30 procent.

Se på den fackliga ungdomsverksamheten! I november samlades 250 
ungdomar från hela landet i Stockholm. De ägnade tre heldagar åt att 
diskutera hur vi blir fler unga i facket.

Och på senaste LO-kongressen kunde en ny facklig 
ungdomsgeneration driva oss i ledningen framför sig och ge oss stryk 
på punkt efter punkt.

”Uppgivenheten är vår främsta fiende” sade Anna Lindh. Det hade hon 
rätt i.

Vi måste sluta att begränsa oss och börja tro på politikens möjligheter 
igen, våga tänka nytt och stort.

Vi har ju aldrig varit rikare än vi är idag, aldrig haft större BNP och 
aldrig haft så stora möjligheter att bygga för framtiden.

Flera av de reformer som då behövs kommer att kräva politisk strid. 
Inför en sådan ska vi inte tveka, det har vi aldrig gjort tidigare.

Jag tror vi behöver en rejäl höger-vänster konflikt i Sverige igen. För 
det är när den konfliktlinjen blir osynlig eller tunnas ut som helt andra 
krafter än arbetarrörelsens stärks.

Det finns inga genvägar. Vad som nu krävs är en offensiv med 
breda reformer för jämlikhet.

Och jag vet att den insikten har stärkts under de här kongressdagarna.

Jag tror det var längesen vi var så överens mellan LO och partiet. Vi 
har ju snart inget kvar att bråka om!

Vi ska stoppa hyvlingen, ta bort allmän visstid och återinföra 
avdragsrätten för såväl a-kassan som fackföreningsavgiften.

Minns ni förra kongressen? Hur vi bråkade om vinst i välfärden? Nu är 
vi överens om hur vi ska stoppa vinstjakten.

Och minns ni när LOs ekonomer krävde investeringar för 70 miljarder, 
två procent av BNP? Det minns jag.



Så mycket kan jag säga att den facklig-politiska samverkan inte stod 
jättehögt i kurs då.

Precis när jag presenterat förslaget i ett förstamajtal kollade jag min 
mobil. Den var full av missade samtal. Alla från ”dolt nummer”.

Idag har Magdalena Andersson sett till att det investeras som aldrig 
förr. Och politiken ger resultat. Jobben blir fler, tillväxten ökar och 
svensk ekonomi går bättre än på årtionden.

Så låt oss nu se till den här Göteborgskongressen blir ett avstamp för 
en politik som gynnar de många människorna.

Eller som Magdalena sade i sitt fantastiska tal här i går:

”Den styrkan vi nu har ska vi använda till att utveckla den svenska 
modellen. Vi ska göra framtidsinvesteringar i jobben, infrastruktur och 
välfärd”.

Ja, partivänner, låt oss göra det. Och låt oss göra det i facklig-politisk 
samverkan!

Då kan vi gå ut i nästa års valrörelse och säga:

Det här valet handlar inte om vem som ska regera med vem. 
Det här valet handlar om att förändra Sverige. 
Om att inleda en skördetid för vanligt folk!

För vi lyssnar på de frågor som de många människorna har. Vi ser 
problemen.

Och nu tänker vi genomföra de reformer som krävs för att lösa dem.

Det är därför vi ska vinna valet!

Tack ska ni ha!

 

Du kan också se Karl-Petter Thorwaldssons tal under S-kongressen på 
LO Sveriges Facebooksida. 

https://www.facebook.com/losverige
https://www.facebook.com/losverige
https://www.facebook.com/losverige
https://www.facebook.com/losverige


Stefan Löfven avslutade kongressen
Partikongressen är slut för denna gång. Många viktiga beslut har 
fattats. I sitt avslutningstal påpekade Stefan Löfven återigen att 
det fruktansvärda som inträffade i Stockholm inte ska få styra 
våra liv. Demokrati, medmänsklighet och öppenhet ska fortsätt-
ningsvis prägla det svenska samhället.

- Ni vet ju att de beslut vi fattar här, de ska ju bli till framtiden för 
Sverige, till det demokratiska, starka, solidariska samhälle som vi vill 
se, som terroristerna aldrig kan förgöra, sa Stefan Löfven.

Trygghet i en ny tid skapas genom rejäla reformer. Kongressen har 
bland annat beslutat om 10 000 fler polisanställda, stopp för vinstjakt i 
välfärden, fortsatt ordning och reda i migrationspolitiken samt stora 
satsningar på infrastruktur.

Avslutningsvis ville Stefan Löfven skicka med ett viktigt budskap till 
kongressen – nämligen att ett valår står för dörren och att det inte råder 
några tveksamheter kring partiets målsättning.

- Nu är kongressen slut. Men det största arbetet börjar. Vi ska vinna 
val. Det ska vi ha fullkomligt klart för oss. Och vi ska vinna striden 
om vad Sverige ska vara, och vad Sverige kan bli. Vi kliver fram. Vi 
verkställer. Vi är redo, att skapa trygghet i en ny tid, säger Stefan 
Löfven. 

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-12 15:14

Kongresshandlingar
Här hittar du kongresshandlingar till partikongressen den 8-12 
april.
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Politiska prioriteringar och riktlinjer
Läs de politiska riktlinjerna som antogs på kongressen 2017

På Socialdemokraternas 37:e kongress den 3-7 april 2013 beslutade 
man om politiska prioriteringar: Framtidskontraktet. I framtidskon-
traktet framgår det att de politiska prioriteringarna är en politik för fler 
jobb. Det kräver investeringar i skolan och utbildningen, en politik 
som utvecklar en riktigt bra välfärd och inte minst krävs det att vi 
driver på omställningen för att möta klimatutmaningen. 

Läs hela framtidskontraktet som antogs på partikongressen 2013

Uppdaterades senast: 28 april 2017

Trygghet i en ny tid Politiska riktlinjer – 
preliminär version
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Trygghet i en ny tid
Sverige har en stark ekonomi, men en för svag sammanhållning.
Allt för många i vårt land får inte del av det välstånd som den 
ekonomiska utvecklingen har skapat. Människor tycker inte att de får 
tillbaka det de förväntar sig av samhället.

Det är farligt. Sveriges hela framgångssaga bygger på att vi steg för steg 
blivit ett lite friare, lite jämlikare och lite rikare samhälle. Men sedan 90-
talet har Sverige gått igenom flera ekonomiska kriser och i dess spår: en 
minskande trygghet och växande klyftor.

Nu har vi möjligheten att göra något åt det. Sverige har hög tillväxt och 
den högsta sysselsättningsgraden i Europa. Sedan den socialdemokratiskt 
ledda regeringen tillträdde går 150 000 fler till jobbet. I den ekonomiska 
utvecklingen finns en kraft. Den kraften ska inte gå till skattesänkningar 
för rika eller en nedmontering av vår gemensamma välfärd – den ska gå 
till att hålla ihop Sverige.

Därför utvecklar vi den svenska modellen så att vi står starkare inför 
framtiden. Vi investerar så att du kan utbilda dig om du blir arbetslös, så 
att skolan du sänder dina barn till ger dem en bra utbildning, så att du 
kan behålla din trygghet om du blir sjuk och när du blir gammal. Nu 
byggs bostäder i hög takt. Nu rustar vi och bygger ut järnvägar från norr 
till söder. Nu attackerar vi segregationen och kriminaliteten i våra 
storstäder. Nu utvecklar vi service och välfärd i hela landet. Nu stärker vi 
kulturen och civilsamhället. Nu höjer vi skatten för miljonärerna, och 
sänker den för pensionärerna. Nu förflyttar vi resurser från storbankerna 
till skolbänkarna. Nu strävar vi både efter att ha de mest högteknologiska 
företagen, spetsforskning och miljöteknik i den absoluta framkanten och 
att vara det mest jämställda och jämlika landet i världen. Nu bygger vi 
Sverige.



Den svenska modellen grundar sig på att alla bidrar. Alla som kan jobba 
ska jobba – och alla som lever i Sverige ska ta sitt ansvar för vårt lands 
och sin egen framtid. Vi behöver ta ett gemensamt ansvar för våra barns 
bildning, för att öka tryggheten på gator och torg, för att motverka hat, 
rasism och sexism – så att Sverige är öppet för alla. Det är inte upp till 
någon annan. Det är vi tillsammans som skapar det Sverige vi vill leva i.
Om alla gör sin plikt och kräver sin rätt, så har vi möjlighet att bygga det 
sammanhållna, hållbara och fria föregångsland i världen, som vi vet att 
Sverige kan vara.

I denna oroliga tid behöver vi en starkare sammanhållning än någonsin 
förut. Den går aldrig att skapa genom skattesänkningar, nedskärningar 
och sänkta löner, eller genom att peka ut syndabockar och att elda på 
hatet mellan människor. Vi behöver gemensamma investeringar, 
gemensam ansvarskänsla, och en gemensam tro på ett Sverige som håller 
ihop.

Under kongressperioden 2017-2021 ska vi utveckla den svenska 
modellen:

Vi ska nå EU:s lägsta arbetslöshet. Skapandet av fler jobb och aktiva 
insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Det är det enskilt 
viktigaste för att öka jämlikheten. Svensk industri och våra små och 
medelstora företag ska ha goda villkor. Utbildning och bättre matchning 
gör att lediga jobb kan tillsättas snabbare. Nyanländas väg in i arbete ska 
kortas. Så kan Sverige fortsätta gå mot full sysselsättning.

Vi ska stärka sammanhållningen. Sverige behöver samlas för att 
minska klyftorna, bryta segregationen och bekämpa brottsligheten. 
Människor med olika bakgrund ska mötas i skolan, som grannar och 
arbetskamrater. Kvinnor och män ska vara jämställda. Alla i vårt land ska 
ha trygg tillgång till välfärd och service. Hänsyn ska tas till lokala 
förutsättningar. Så kan vi få ett Sverige som håller ihop.

Vi ska sätta skolan i första rummet. Kunskap är vägen till frihet. Alla 
elever ska mötas av höga förväntningar, skickliga lärare och arbetsro. 
Vinstjakten ska stoppas, segregationen brytas och resurserna fördelas 
rättvist. Skolan ska ge alla elever goda förutsättningar att lära. Så kan 
Sverige få en jämlik skola med världsledande kunskapsresultat.

Vi ska ha en välfärd som går att lita på. Med trygghet växer 
människors frihet. Kvaliteten i välfärden ska öka. Köerna i sjukvården ska 
kortas. Pensionärernas ekonomi ska förbättras. Resurser till välfärden ska 
gå till välfärden. Så kan vi få en välfärd som finns när du och din familj 
behöver den.

Vi ska gå före för att stoppa klimatförändringarna. Sverige ska bli 
världens första fossilfria välfärdsland, och verka för ett resolut 
genomförande av klimatavtalet från Paris och de globala 
hållbarhetsmålen. Så säkrar vi en framtid för kommande generationer.

Vi ska aktivt bidra till en tryggare omvärld. I en orolig tid ska Sverige 
verka för ett starkare FN och ett handlingskraftigt EU. Vi ska vara 
pådrivande för att värna asylrätten och ett flyktingmottagande där fler 
länder tar sitt ansvar. Vi ska vara en stark röst för fattigdomsbekämpning, 
handel och avspänning. Så kan vi lösa de globala utmaningarna.

Portalmeningarna i vårt partiprogram vägleder oss in i framtiden.
”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla 
människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt 
samhälle är den demokratiska socialismens mål.”
När vi arbetar tillsammans, sida vid sida, och genomför reformer som 
ökar jämlikheten, då växer friheten. Så skapar vi trygghet i en ny tid.



1. Jobb och tillväxt för framtidstro
Vi socialdemokrater har alltid satt höga mål och genom det förändrat 
samhället, steg för steg, på ett sätt som många inte trott var möjligt. Vårt 
mål förblir full sysselsättning och vårt delmål EU:s lägsta arbetslöshet år 
2020 ligger fast.

Skälet är enkelt. Att ha ett jobb att gå till gör att du blir en del av en 
gemenskap där du kan utvecklas och lära nytt. Lönen ger dig en trygg 
inkomst, möjlighet att leva friare, bestämma själv och planera framåt. När 
alla som kan arbetar skapas den tillväxt som gör det möjligt att stärka 
välfärden och ge alla människor chansen att bidra till ett ännu bättre 
samhälle.

I dag höjs röster för att Sverige ska sänka ambitionerna, att jobbmålet är 
omöjligt att nå, att vi måste försämra arbetsvillkoren och sänka lönerna. 
Vi socialdemokrater säger precis tvärtom. Vi ger aldrig upp om jobben. 
Vi står upp för kollektivavtalsenliga löner och villkor. För vi vet att det 
enda sättet att upprätthålla den svenska modellen och vårt välstånd är att 
vi konkurrerar med att ligga långt fram, att förnya oss och ta fram 
morgondagens varor och tjänster. Det kräver bra arbetsvillkor som gör 
att de anställda tar ansvar och bidrar med kreativitet och egna initiativ. 
Det ökar produktiviteten och skapar reallöneökningar som ger en stabil 
privat konsumtion. Det skruvar konkurrenskraft och levnadsvillkor 
uppåt.

Den svenska modellen levererar inte bara ett jämlikt samhälle med hög 
levnadsstandard. Den ger oss även styrka i den tilltagande globala 
konkurrensen.

Jobb i hela landet
Fler jobb behövs i hela Sverige. Vi vill stimulera den regionala tillväxten 
och investera i service, utbildning, infrastruktur och bostäder. Hela 
Sverige ska leva.

Många upplever i dag att verksamheter som varit självklara försvinner 
från orten, att delar av Sverige glöms bort. Det är nedslitna förorter där 
trångboddheten ökar och många unga börjar vuxenlivet i arbetslöshet. 
Det är små orter där affärerna stänger, vårdcentraler läggs ned och flyttar, 
där gräset börjar växa på övergivna mackar.

Statlig närvaro är betydelsefull för den lokala utvecklingskraften. 
Samordning och digitalisering i våra myndigheter är viktigt. Vi ska ha 
effektiva myndigheter. Men relationen mellan myndigheter och invånare 
kan inte enbart vila på digitala lösningar och enstaka brev. Möjligheten att 
mötas öga mot öga måste också finnas.

Digitaliseringen gör att allt fler kan arbeta hemma, få vård i hemmet och 
studera på distans. Den förbättrar tillgången på samhällsservice i takt 
med att e-tjänster byggs ut. Men det i sin tur ställer krav på tillgång på 
fungerande och snabb uppkoppling. Pålitliga och effektiva kommunika-
tioner är helt avgörande för fler dynamiska arbetsmarknadsregioner som 
gör det möjligt att bo på landet och jobba på annan ort eller i en krans-
kommun och pendla till innerstan.

Bostadsbristen är akut, inte minst bland unga, och behovet av bostäder 
ökar nu ytterligare när befolkningen växer snabbt. Den hämmar tillväxten 
i hela landet, inte minst i storstäderna. Det finns bara en lösning på det 
här problemet: Bygg mer! Det ska vara möjligt att leva och bo både i 
städer och på landsbygd, men också flytta för att studera eller ta ett nytt 
jobb. För att förbättra möjligheterna till nybyggnation i hela landet så ses 
de statliga kreditgarantierna och förutsättningarna för avskrivningar och 
nedskrivningar över.



Vid förra kongressen beslutade vi att genomföra en byggoffensiv och 
bygga minst 250 000 nya bostäder fram till 2020 och därefter i 
genomsnitt 45 000 bostäder om året fram till 2030. Den offensiven är 
inledd. Förra året påbörjades 64 000 nya bostäder. I utvecklandet av 
framtidens bostadsområden har forskningen en nyckelroll. Hållbarhet ska 
vara ett ledord när bostadsbristen byggs bort.

Vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, 
klimatsmarta hus genom en ökad andel trähusbyggnation, blandade 
bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som bryter 
den växande bostadssegregationen. Bostadsbristen är ett samhällspro-
blem som ska bekämpas. Många har i dag inte råd att efterfråga det som 
byggs eller de bostäder som finns tillgängliga. För att fler ska ha råd med 
även en nybyggd bostad måste stat och kommuner ta ett gemensamt 
ansvar. Allmännyttan ska användas. Den är kommunernas viktigaste 
verktyg för att klara bostadsförsörjningsansvaret.

Den svenska modellen ska utvecklas så att Sverige håller ihop. 
Vi kommer att prioritera:

Att fortsätta byggoffensiven. Vi ska minska kostnaderna och öka 
investeringarna i bostadssektorn. Byggprocessen ska bli enklare och 
snabbare. Tiden för att handlägga överklaganden av detaljplaner ska 
kortas. Staten bör se över antalet riksintressen och ta ett ökat ansvar för 
att balansera olika intressen mot varandra. Tydliga krav ska finnas på alla 
kommuner att bidra till att minska bostadsbristen.

Bättre kommunikationer. Kraftfulla förstärkningar av drift och 
underhåll av järnvägen ska göras, liksom insatser för ett välfungerande 
vägnät, sjöfart och flyg. Hamnarnas roll ska utvecklas. Viktiga godsstråk 
och järnvägssatsningar, som knyter samman regioner i hela landet, ska 
prioriteras. Arbetet med nya stambanor för höghastighetståg och 
Norrbotniabanan, som en del av den bottniska korridoren, ska påbörjas, 

liksom planeringen av den regionala kollektivtrafiken för att upprätta 
goda anslutningar till de nya stationerna. Fortsatt kraftfull utbyggnad av 
fasta och mobila kommunikationsnät med hög kapacitet ska ske. År 2025 
bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Decentralisering för fler jobb och ökad tillväxt. För att ta till vara 
utvecklingskraften i hela Sverige ska närings- och arbetsmarknadspoli-
tiken anpassas mer efter regionala förhållanden. De regionala 
kompetensplattformarna, där arbetsmarknadens parter spelar en viktig 
roll, ska få ökat inflytande över resurserna. Stödet till företag för att öka 
sin export ska vara tillgängligt i hela landet. Fortsatta satsningar på 
högskolor och olika former av lärcentrum ska göras. Det statliga servicen 
ska utvecklas och myndigheter ska vara närvarande i hela landet. 
Samhällskontraktet mellan medborgare och det allmänna i form av stat, 
kommuner och landsting måste stärkas.

Smart industri och växande småföretag
Industrin är Sveriges tillväxtmotor. Grunden för den svenska modellen, 
det som byggt och fortfarande bygger Sveriges tillväxt och välstånd är 
framgångsrika industriföretag. Tillsammans med de industrinära 
tjänsteföretagen står den för en miljon jobb och för större delen av vår 
export.

Men detta förstår inte högern. Den borgerliga regeringen agerade därför 
för passivt under finanskrisen med resultatet att många konkurrens-
kraftiga industriföretag gick under och många tiotusentals högproduktiva 
jobb gick förlorade. Vi socialdemokrater vill utveckla och underlätta för 
industrin i den snabba omställningstakt som präglar vår tid. I samarbete 
med arbetsmarknadens parter vill vi göra det svenska systemet för 
korttidsarbete under produktionsnedgångar mer konkurrenskraftigt.

Industrins innovationskraft står också för viktig förnyelse och utveckling 
som är helt nödvändig för att klara både klimatförändringarna och en 



åldrande befolkning. Svensk industri är ofta långt framme i miljöarbete 
och pådrivande för en mer hållbar produktion. Nu utvecklas till exempel 
ny teknik för att i framtiden kunna producera stål utan koldioxidutsläpp. 

De gröna näringarna bistår med nya material, produkter och förnybara 
bränslen. Informations- och kommunikationsföretag gör det 
uppkopplade, smarta, resurseffektiva samhället möjligt. Besöksnäringen 
är vår nya basnäring och den växer snabbt i alla delar av Sverige. För att 
näringen ska fortsätta att utvecklas hållbart krävs insatser inom bland 
annat digitalisering, marknadsföring, kompetensförsörjning och 
trafikutbud. Vi ska ligga i framkant, utveckla produkter och tjänster som 
världen efterfrågar, som lockar turister och investeringar till Sverige.

Fyra av fem nya jobb skapas i dag i små- och medelstora företag. Det 
finns en kraft hos alla de entreprenörer som tror på sin idé och vågar 
satsa på att starta ett företag som Sverige behöver. Vi vill skapa de bästa 
förutsättningarna för Sveriges företagare. Vi vill se fler små företag som 
utvecklas, växer och anställer fler.

Sverige ska konkurrera med kunskap och kvalitet, inte låga löner. För ett 
starkare företagsklimat krävs en samlad politik för företag i olika faser 
som ett företag går igenom. Kompetensförsörjning och bättre matchning 
är avgörande för att fler företag ska kunna expandera. Sveriges företagare 
behöver ligga i världstoppen för digitaliseringen för att stärka sin 
konkurrenskraft. Vi socialdemokrater vill se jämställda bolagsstyrelser.

Den svenska modellen ska utvecklas för fler och växande 
företag. Vi kommer att prioritera:

Världsledande industriproduktion i Sverige. Det ska vara attraktivt att 
behålla och utveckla produktion i Sverige och vi vill att fler företag ska 
välja att flytta hem produktion. Internationellt konkurrenskraftiga 
forsknings- och innovationsmiljöer ska finnas på flera ställen i landet för 
att locka utländska investeringar till Sverige.

Att driva på för digitalisering. Vi vill bygga ut satsningen på rådgivning 
inom digitalisering för små och medelstora företag så att alla företag kan 
ta steget in i framtiden. Tempot i den digitala omställningen av det 
offentliga Sverige ska öka.

Enklare att driva företag. Det ska bli billigare för fler företag att göra 
sin första anställning. Betalningstiderna mellan stora och små företag ska 
kortas. Trygghetssystemen ska fungera så att också egenföretagare, 
småföretagare och människor som kliver in och ut ur företagarrollen kan 
känna samma trygghet som andra. Finansieringen av växande företag ska 
förbättras.

Alla som kan jobba ska jobba
Arbete bygger vårt lands välstånd och är avgörande för människors 
frihet. Alla behövs och alla kan bidra till samhällets utveckling. Därför är 
kampen för full sysselsättning vår främsta uppgift.

Vi socialdemokrater slåss för rätten till kollektivavtalsenliga löner och 
villkor. Det är den svenska modellen. Företag ska växa för att de har bra 
produkter och tjänster – inte genom att sänka löner, försämra 
arbetsförhållandena eller strunta i säkerheten på arbetsplatsen. Vi säger 
nej till högerns förslag att försämra villkoren och sänka lönerna på 
arbetsmarknaden som ett sätt att bekämpa arbetslösheten.

Samtidigt som många känner att de inte får arbeta så mycket som de vill 
utan begränsas av ofrivillig deltid och osäkra anställningar, så arbetar 
andra alldeles för mycket. Det som inte hunnits med under dagen görs 
vid datorn när barnen somnat. E-posten plingar i telefonen på 
nattduksbordet. Det ökar stressen och pressen. Därför måste arbetslivet 
utvecklas så att det är hållbart för både kvinnor och män, unga och 
gamla. Ingen ska bli utnyttjad, sjuk eller utsliten. Goda villkor, makt och 
inflytande över det egna arbetet är grundläggande. Det ska löna sig att 
arbeta och det ska gå att leva på sin lön.



Arbetsmarknaden förändras snabbt. För att fler ska jobba måste 
människor vara beredda att byta jobb och utbilda sig för att kunna ta de 
jobb som finns. Vi socialdemokrater står för både rätt och plikt i 
jobbpolitiken. Vi har skapat fler vägar till jobb och utbildning, bättre 
matchning och ett starkare arbetsmiljöarbete. Vi har avskaffat dyra och 
ineffektiva insatser och ersatt dem med att göra det billigare att anställa 
dem som har svårt att få sitt första jobb. 90-dagarsgarantin genomförs 
och allt fler unga går nu från arbetslöshet till jobb eller studier. Vårt löfte 
står fast: Ingen ung ska fastna i långtidsarbetslöshet.

De senaste årens många asylsökande gör att vårt jobbmål nu kräver 
större insatser för att kunna nås. Över 100 000 nyanlända ska ut på 
arbetsmarknaden fram till och med 2020. En del har lång utbildning och 
yrkeserfarenhet i bagaget, andra har kort eller ingen utbildning. Det 
kommer att kräva mer utbildning, mer effektiv språkträning, bättre 
matchning och validering av nyanländas kunskaper. Med rätt insatser kan 
de många nyanlända bidra till att klara framtida arbetskraftsbehov.

Svensk ekonomi drivs av en ökad produktivitet. Vi möter framtiden med 
nya innovationer, mer utbildning och snabb omställning. Samtidigt måste 
vägen in på arbetsmarknaden förenklas för att fler ska få jobb och klara 
sin försörjning. Nästan oavsett arbetsplats så har arbetsuppgifter 
rationaliserats bort och i många fall lagts på yrkeskategorier som det i dag 
råder stor brist på. Fler av dem som har svårt att få jobb ska kunna 
anställas, till exempel på extratjänster, för att avlasta befintlig personal 
med arbetsuppgifter som i dag inte hinns med. Det gäller offentlig, ideell 
och privat sektor.

Den svenska modellen ska utvecklas så att fler jobbar och mår 
bra på jobbet. Vi kommer att prioritera:

Bra arbetsvillkor och kollektivavtalsenliga löner. Facket ska kunna 
kräva kollektivavtal för företag som verkar i Sverige. Svenska löner och 
villkor ska gälla i Sverige. Vid offentliga upphandlingar ska krav ställas på 

villkor enligt svenska kollektivavtal. Vi vill avskaffa allmän visstid.

Trygg anställning och trygg omställning. Arbetslöshetsförsäkringen 
ska fungera som en omställningsförsäkring. Det är viktigt att fler går med 
i försäkringen och att det blir billigare att vara med. Det nationella avtalet 
mellan Kommunal och Sveriges kommuner och landsting, SKL, för att 
göra heltid till norm, ska genomföras i alla kommuner och landsting. 

Tillsvidareanställning på heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. 
Vi vill att det skydd arbetstagare har mot uppsägningar ska gälla även när 
arbetsgivare avser att minska antalet timmar på anställningskontraktet. De 
arbetsrelaterade sjukskrivningarna ska förebyggas genom mer resurser till 
arbetsmiljöarbete och arbetslivsforskning. Arbetsgivarens ansvar för en 
god arbetsmiljö och tidiga rehabiliterande insatser ska stärkas.

Fler vägar till jobb. För att klara kompetensförsörjningen i Sverige krävs 
fler utbildningsplatser i bristyrken och fler karriärvägar. Alla som är 
arbetslösa ska erbjudas validering och utbildning för att kunna bli 
anställningsbara. Samtidigt ska individen vara skyldig att utbilda sig. Olika 
former av subventionerade anställningar som nystartsjobb, extratjänster 
och beredskapsjobb är en språngbräda för den som har svårt att få jobb. 

De ska byggas ut för att svara mot det ökade behovet av enklare vägar in 
på arbetsmarknaden. Vi vill se fler broar mellan arbetsgivare och 
personer med anställningsstöd så att det blir enklare att anställa också för 
privata arbetsgivare. Fler personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga ska ges möjlighet att jobba, till exempel genom 
arbetsintegrerande sociala företag.



2. Sammanhållning för ökad 
trygghet	  
	  	  
Trygghet skapas av sammanhållning och tillit mellan oss människor. Den 
växer med ökad jämlikhet och rättvisa. Men under de senaste 
decennierna har utvecklingen gått åt fel håll. Vi ser större skillnader 
mellan de som har lång och kort utbildning, fattiga och rika, äldre och 
unga, innerstad och förorter, stad och landsbygd.

Till detta kommer den största globala flyktingkrisen sedan andra 
världskriget som gör att Sverige samtidigt står inför den största 
integrationsutmaningen någonsin. Det kräver större insatser än tidigare. 
Det kräver hårdare arbete för att minska de klyftor som hindrar 
människor från att växa och utvecklas, de orättvisor som är ett hot mot 
demokratin, mot välstånd, trygghet och tillväxt för alla.

För att vända utvecklingen krävs nu att vi gör breda investeringar i 
utbildning och arbete så att rättvisan ökar. Vi stärker arbetet för att alla 
barn ska ha goda uppväxtvillkor genom en bra generell välfärd som 
utjämnar skillnader. Det är i längden det allra bästa sättet för att öka 
tryggheten. Men det behövs också riktade reformer som minskar 
utslagning och kriminalitet, och som stärker de värderingar om jämlikhet 
och gemenskap som vi vill ska prägla vårt land.

Tillsammans för att bryta segregationen
Vi socialdemokrater kämpar för ett samhälle där alla får chansen, där din 
bakgrund inte avgör din framtid. Vi gör det för att det är rätt, för att alla 
människor är lika mycket värda, men också för att det är smart. Det 
rättvisa samhället är också det starka samhället.

Var man växer upp och bor har i dag stor påverkan på ens framtida 
inkomst, hälsa och välmående. Den borgerliga regeringen prioriterade 
stora orättvisa skattesänkningar, lät arbetslösheten, bostadsbristen och 
skillnaderna mellan skolor öka. Efter åtta år med borgerlig politik blev 
utmaningarna akuta. Därför har vi socialdemokrater bytt riktning på 
svensk politik. Vi har ersatt skattesänkningar med stora investeringar för 
fler jobb, en bättre skola och starkare välfärd. Det arbetet ska fortsätta.

Regeringen har lanserat ett reformprogram för att minska segregationen 
som ska jobba långsiktigt fram till år 2025. Det bygger på bred 
samverkan mellan kommuner, civilsamhälle, myndigheter och forskare. 
Det är slut med korta, enstaka projekt. Nu krävs att de grundläggande 
strukturerna som orsakar segregation bryts.

Det här uppdraget är viktigare än någonsin eftersom segregationen 
riskerar att öka kommande år. Under perioden 2012-2015 tog Sverige 
emot ungefär 340 000 asylsökande. Det ska vi vara stolta över. Alla 
kommer inte att stanna, men många har fått och kommer att få 
uppehållstillstånd. Inget annat land i OECD har någonsin haft ett så högt 
mottagande per capita. Det ställer oss inför stora möjligheter, men också 
utmaningar under en lång tid framöver. Många med kort utbildning, som 
står långt från arbetsmarknaden koncentreras till vissa bostadsområden, 
vilket ökar segregationen. Därför ska vi jobba för en bostadspolitik som 
integrerar, en utbildningspolitik för ökad jämlikhet och en arbetsmarknad 
som tar tillvara allas kompetens och ett levande föreningsliv som bygger 
sociala kontaktnät.

Ett samhälle med hög arbetslöshet kommer alltid ha svårt att hålla ihop. I 
dag är sysselsättningen i socialt utsatta områden betydligt lägre än i riket 
som helhet, särskilt låg är den bland utrikesfödda kvinnor. För att pressa 
tillbaka arbetslösheten kommer det att krävas utbildningsinsatser, mer 
språkundervisning, bättre och snabbare validering av tidigare 
yrkeserfarenheter och utbildning. Det behövs också enklare vägar in på 



arbetsmarknaden. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes- och 
utrikesfödda ska minska.

Många barn och unga som nyligen kommit till Sverige ska välkomnas till 
skolan och få möjlighet att uppnå kunskapsmålen som alla andra, utan att 
undervisningen försämras för de som redan går i skolan. En helt 
avgörande faktor för att vi ska lyckas både med jobb, skola och bostäder 
är att alla kommuner är med och delar på ansvaret.

Tiggeri är aldrig en väg ur fattigdom. Tillsammans måste vi motverka 
tiggeriet och dess orsaker. Vi socialdemokrater har i över 100 år kämpat 
för att riva de strukturer som tvingar människor att stå med mössan i 
hand utlämnade till enskilda välgörare och istället byggt ett samhälle där 
alla får samma möjligheter. I dagens globaliserade värld måste den 
politiska kampen föras vidare i EU. Rätten till utbildning, en 
grundtrygghet vid sjukdom eller arbetslöshet, möjlighet att försörja sig 
ska gälla i alla EU-länder och för alla landets invånare.

Vi kommer inte att passivt se på när tiggeri och hemlöshet normaliseras. 
Flera insatser behöver genomföras för att få bort den utsatthet som 
tiggeri innebär. Vi behöver både verka för att de som i dag tigger erbjuds 
ett alternativ i hemlandet samt skärpa och tydliggöra lagar och regler i 
Sverige.

Vi vill förbjuda människor att tjäna pengar på andras tiggeri. Möjligheten 
att avhysa otillåtna bosättningar behöver bli bättre, samtidigt som de som 
är på plats måste behandlas rättssäkert och med hänsyn till sin situation. 
Vi vill göra en översyn av ordningslagen – samma regler behöver gälla i 
alla kommuner. Antiziganism får aldrig accepteras. För att skapa 
möjlighet till arbete och utbildning för de utsatta EU-medborgare som i 
dag tigger vill vi förstärka de avtal som den socialdemokratiskt ledda 
regeringen har ingått med Rumänien och Bulgarien, samt genom att 
initiera en bred samverkan mellan kommuner och ideella organisationer.

Den svenska modellen ska utvecklas för att bryta segregationen 
i Sverige. Vi kommer att prioritera:

Att korta vägen till jobb. Svenskundervisning, validering av studier, 
kompetens och yrkeserfarenhet ska tidigareläggas. Vuxenutbildningen är 
en avgörande faktor för lyckad integration. Fler möjligheter att börja 
jobba behövs för äldre med kort eller ingen utbildning. Hinder för 
kvinnor att börja jobba ska tas bort. Samhället ska förbättra 
möjligheterna för, men också öka förväntningarna på att alla arbetslösa 
mer aktivt ska göra sig anställningsbara.

Mer resurser till skolor med tuffast förutsättningar. Extra stora 
insatser krävs för att alla barn och unga ska få lika möjlighet att klara 
kunskapsmålen i skolan. Vi vill att allmän förskola införs från två års 
ålder och att mer resurser går till förskolor och skolor i socialt utsatta 
områden. Insatser krävs för att elever med de svåraste förutsättningarna 
får möta de skickligaste lärarna. Vi vill utreda hur fler skolor ska ta ansvar 
för introduktion av nyanlända elever, till exempel genom att införa ett tak 
för hur stor andel nyanlända som kan gå i en och samma skola eftersom 
forskning visar att det har stor påverkan på kunskapsresultaten. För 
nyanlända elever i äldre åldrar behöver språkintroduktionen stärkas.

En social bostadspolitik och delat ansvar för nyanlända. Fler 
bostäder behövs. Både upplåtelse- och boendeformer ska blandas. 
Miljonprogrammen ska rustas upp och trångboddheten minska. Lagen 
om eget boende ska ersättas med ett nytt system som motverkar 
segregation och gynnar integration. En avveckling av dagens EBO ska 
ske. I ett första steg vill vi se över möjligheten att villkora ersättningen för 
eget boende med att bostaden ska uppfylla vissa grundläggande krav vad 
gäller till exempel storlek och funktion.



Ett starkt rättssamhälle
Brottsligheten och otryggheten det leder till utgör ett hot mot hela det 
demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. 

Socialdemokratin kommer att stå i första ledet i den kampen.
Det är när tron på framtiden går förlorad, när inget längre står på spel, 
som gängen och våldet blir ett alternativ. Vi ska bekämpa brotten, men 
också brottens orsaker. Det effektivaste sättet att hindra unga människor 
att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, 
något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, möjlighet att flytta 
hemifrån.

Gängbrottslighet, vapenbrott och det dödliga våldet är fullständigt 
oacceptabelt. Att barn faller offer för dödligt våld, kvinnor känner 
otrygghet i sitt eget bostadsområde och unga lockas till kriminella miljöer 
kräver handlingskraft.

Vi vägrar acceptera framväxten av ett rädslans Sverige.

Kriminalitet föds ur ojämlikhet, otrygghet och missbruk. En 
framgångsrik brottsbekämpning förutsätter tidiga förebyggande insatser 
och hela samhällets engagemang. Kommuner ska ha ett aktivt 
brottsförebyggande arbete. Särskilt viktigt är att prioritera tidiga insatser 
riktade till barn och ungdomar som ligger i riskzonen för att dras in i 
kriminalitet och drogberoende. Socialdemokratisk politik ska ge alla en 
möjlighet att välja ett liv utan kriminalitet. Utbildning, missbruksvård och 
avhopparverksamhet ska alltid finnas som en öppen dörr för den som 
hamnat snett. Rättsväsendets åtgärder mot brottsligheten ska kombineras 
med satsningar på brottsförebyggande arbete och återanpassning av 
tidigare dömda.

Rättssamhället ska alltid reagera kraftfullt mot brottslighet. Genom de 
påföljder ett brott får demonstrerar vi våra värderingar och befäster vad 

som är rätt och fel. Den som begår brott ska räkna med kännbara straff. 
Kriminalvården ska fortsätta att utvecklas. De som lämnar en 
kriminalvårdsanstalt ska vara bättre rustade att ha ett liv utan kriminalitet 
och droger. Ungdomar som hamnat i kriminalitet behöver en väg ut från 
miljöer som förvärrar deras problem. Mäns våld mot kvinnor orsakar 
död och oerhört lidande. Det är fullständigt oacceptabelt. Därför har 
Socialdemokraterna en nollvision för mäns våld mot kvinnor. Kvinnors 
säkerhet ska öka – både i hemmen och i det offentliga rummet. Samhället 
ska aldrig stå passivt medan det pågår drogförsäljning och människor får 
sätta livet till i kriminella uppgörelser. Helt avgörande är en 
polismyndighet som förhindrar och löser fler brott.

De senaste åren har vi bevittnat fasansfulla terrordåd – på Utøya, i 
Köpenhamn, Bryssel, Paris, Berlin. Nu har det fruktansvärda också 
drabbat Sverige. Samhället ska agera hårt mot de som stödjer terrorism 
vare sig det är i Sverige eller utomlands. En rad åtgärder har vidtagits 
sedan 2014. Det är numera olagligt att resa till en konfliktzon i 
terrorismsyfte. Reglerna har skärpts för att ansöka om och hämta ut 
svenska pass. Alla kommuner ska aktivt arbeta mot våldsbejakande 
extremism. Sveriges beredskap att förhindra terrordåd ska vara hög. 
Ytterligare åtgärder kommer att behövas.

Den svenska modellen ska utvecklas så att Sverige blir ett 
tryggt land för alla. Vi kommer att prioritera:

Kampen mot gängkriminalitet. Arbetet för att stoppa rekryteringen till 
gängen ska kraftigt förstärkas. Straffen för vapenbrott och grova 
våldsbrott ska vara kännbara och den lagstiftning som försvårar för den 
organiserade brottsligheten ska skärpas. Särskilda åtgärder ska riktas mot 
unga förövare.

Vi vill se ytterligare satsningar på fritidsaktiviteter och idrottsföreningar i 
socialt utsatta områden.



Fler poliser där de behövs bäst. Alla invånare, var de än bor i landet, 
ska kunna förvänta sig en tillgänglig, närvarande och effektiv polis. Det 
ska finnas en god förmåga hos polisen

Det behövs mer sociala åtgärder riktade mot ungdomar i riskzonen och 
deras familjer. Öppna sociala insatser är viktiga, men det behövs
också fler omhändertaganden enligt Lagen om vård av unga (LVU) när 
det gäller de mest brottsaktiva ungdomarna. att utreda de brott som 
begås och brottsoffer ska få ett bra bemötande. Vi ska ha en hög 
polisnärvaro i de socialt mest utsatta områdena. Riktade insatser för att 
bekämpa narkotikahandel och organiserad brottslighet behövs. Vårt mål 
är 10 000 fler anställda i Polisen till år 2024. Polishögskolan ska byggas 
ut.

Kraftfulla insatser mot mäns våld mot kvinnor. Mer fokus ska läggas 
på förebyggande arbete. Stödet till barn som upplever våld ska förbättras. 
Drabbade kvinnor ska få stöd, skydd och hjälp att gå igenom en hel 
rättsprocess samt hjälp till stadigvarande boende. Fler gärningsmän ska 
ställas inför rätta. Sexuell exploatering och sex som inte sker frivilligt är 
övergrepp och ska avspeglas i sexualbrottslagstiftningen. Vi vill öka 
skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Fler hedersbrott ska 
upptäckas och straffen skärpas.

Försvara demokratin och det öppna 
samhället
Varje människa är unik – och samtidigt är människovärdet lika och 
okränkbart. Som socialdemokrater kommer vi i alla sammanhang att 
försvara demokratin, de mänskliga rättigheterna och det öppna samhället. 
Vår rörelse är en frihetsrörelse på demokratins grund. Vi viker aldrig från 
våra progressiva värderingar.

När röster höjs för att dela upp människor i ’vi’ och ’dom’ står vi 
socialdemokrater upp för alla människors lika värde och rätt. Att försvara 
demokratiska värderingar innebär att alltid stå upp för dem och inte att 
ge vika om meningsskiljaktigheter eller kulturkrockar uppstår. Jämlikhet 
och jämställdhet ska öka i Sverige, inte minska. Det offentliga rummet 
ska värnas mot hat och hot. Diskriminering på grund av kön, 
könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder ska motarbetas.

Fri och öppen åsiktsbildning är helt avgörande i samhällsbygget. Den 
egna reflektionen och bildningen är grundläggande för att demokratin 
ska fungera. Ett starkt och levande civilsamhälle bygger demokratins 
styrka. Folkbildning är en viktig del av det livslånga lärandet. 
Studieförbund och folkhögskolor ökar människors möjligheter till 
kunskap och demokratiskt inflytande. Samtidigt som vi måste finna nya 
stigar i det offentliga rummet vill vi peka på biblioteken som en viktig 
mötesplats.

Allt färre runtom i världen får del av fria och öppna medier och allt färre 
även i Sverige tar del av oberoende journalistik. Medielandskapets 
pågående förändring medför att den lokala journalistiken monteras ned. 
Det är oroväckande.

Samtidigt innebär den digitala omställningen oändliga möjligheter för en 
frihetsrörelse som socialdemokratin. Fler kan uttrycka sig och göra sin 
röst hörd. Tillgängligheten ökar. Det egna skapandet av en text eller film 
ligger bara några knapptryck bort. Omstöpningen av medier och teknik 
ger vårt land enorma möjligheter. Men det är en möjlighet som måste 
förvaltas väl, annars kan den lika väl missbrukas och användas av 
destruktiva krafter. Hot mot journalister och politiska företrädare är 
också ett hot mot demokratin som inte kan accepteras.

Verklig kunskap handlar inte bara om tillgång till information, utan lika 
mycket om förmåga att tolka den. Hat, filterbubblor, 



påverkansoperationer och desinformation via nätet hämmar den digitala 
omställningens potential för den fria åsiktsbildningen. Att kvinnor och 
unga drabbas hårdare än andra är ett allvarligt demokratiskt problem.
Ett välfinansierat, oberoende public service är avgörande för demokratin 
och yttrandefriheten. Nya digitala möjligheter bör kombineras med 
utveckling av det redaktionella materialet. Oavsett om det som skrivs, 
sägs eller framförs på analoga eller digitala plattformar, behövs närvaro 
av oberoende journalistik.

Omställningen av våra medievanor skapar möjligheter. Vi 
socialdemokrater kommer aldrig acceptera ett samhälle där ojämlik 
tillgång till kunskap, åsiktsfrihet eller kultur råder. Individens 
kunskapsresa är vår uppgift och en förutsättning för ett fungerande 
kunskapssamhälle och en stark demokrati.

Människor ska vara delaktiga och ta gemensamt ansvar för samhällets 
utveckling – inte som kunder eller konsumenter, utan som 
samhällsmedborgare. Föreningslivet och folkrörelsearbetet, med 
idrottsrörelsen, studieförbunden och frivilligorganisationerna i spetsen, är 
avgörande för att skapa mötesplatser över klassgränser och stärka 
demokratiska värderingar.

Demokratin börjar i vardagens gemenskap. Därför är kultur ett redskap 
för samhällets utveckling och vår gemensamma välfärd. Kulturens 
ställning är ett mått på samhällets värdighet. I detta arbete har den 
idéburna folkbildningen en central roll.

Kulturen tillför människan unika värden, ger perspektiv på och förståelse 
för det egna livet och omvärlden. På så sätt bidrar kulturen till både 
individers och samhällens utveckling. Därför är det professionella 
kulturlivet, de utövande konstnärerna, civilsamhället och de statliga 
kulturinstitutionerna så viktiga. Och därför ska vi ha en stark statlig 
kulturpolitik i Sverige som ser till att alla kan delta i och ta del av kultur, i 
hela landet.

Att förstå omvärlden är i dag viktigare än någonsin för att ge inspiration 
och vägledning. Individens starka förmåga till egen reflektion för att 
orientera sig i vår värld är nödvändig liksom vårt behov att möta andra. 
Mångfalden i alla olika kulturyttringar liksom det mångkulturella 
perspektivet bidrar till ett levande kulturliv. Det är genom den 
gemensamma upplevelsen som vi skapar samhörighet och gemenskap 
runt om i vårt land.

Den svenska modellen ska utvecklas så att öppenhet och 
demokrati värnas. Vi kommer att prioritera:

Att stå upp för våra progressiva värderingar. Vi är ett feministiskt 
parti. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla 
livets områden. Män och kvinnor är och ska behandlas som jämlikar. 
Offentliga medel ska aldrig gå till organisationer som kränker mänskliga 
rättigheter eller undergräver demokratin. Skolans demokratiska uppdrag
får aldrig ifrågasättas. Barns rätt till kunskap och undervisning som utgår 
från en demokratisk värdegrund ska alltid stå i centrum.

En offensiv mediapolitik. Hela landet ska ha tillgång till oberoende 
journalistisk. Vi vill att public service ska vara starkt i hela Sverige. Den 
digitala utvecklingen ska gå hand i hand med ett moderniserat presstöd 
som garanterar en långsiktig och ansvarsfull omställning till nya platt-
formar. Att finna former för omställning av presstödet är nödvändigt. 
Nya medieformer ska bejakas. Vi vill se ett ökat publicistiskt ansvar för 
innehållet även på sociala medieplattformar. Insatserna för att motverka 
hat och hot på digitala plattformar ska stärkas. Polisens arbete för att 
stoppa brottslighet på internet ska öka. Vi ska ha ett modernt 
straffrättsligt skydd mot näthat.

En ny kultur- och folkbildningssatsning. Socialdemokratin vill skapa 
ett kunskapssamhälle, byggt på både bildning och utbildning. Det är 
nödvändigt med ett digitalt kunskapslyft, liksom ett handlingsprogram 



mot faktaresistens. Alla medborgare behöver möjligheter att öka sin 
förmåga till källkritik och medie- och informationskunnighet. Kulturen 
omgärdas av sociala trösklar som det är av största vikt att samhället 
bidrar till att sänka. Därför vill vi socialdemokrater att alla barn och unga 
ska ges möjligheter att uppleva och utöva kultur i olika former. Vi vill 
verka för fler fysiska mötesplatser, framför allt i våra förorter. Fri entré-
reformen byggs ut på sikt till att omfatta även regionala institutioner. Vår 
kultursyn och kulturpolitik ska manifesteras i ett program inför valet 
2018.

3. Kunskap gör Sverige starkare
Den svenska skolan ska vara ett flaggskepp i vårt samhällsbygge. Genom 
skolans kompensatoriska uppdrag ska alla barn och unga ges de bästa 
förutsättningarna för att lära sig. Vi ska tro på barnen, så att de vågar tro 
på sig själva, visa dem att övning ger färdighet, att med stöd kan man ta 
sig igenom svårigheter – en komplicerad text eller ett till synes omöjligt 
mattetal. Det ska vi hjälpas åt med: stat, kommuner, skolledare, lärare, 
elever och föräldrar.

Eleverna ska lära sig mer och alla skolor ska vara bra. Vi ska bryta den 
utveckling som gör att barn allt mer sorteras i olika skolor, utifrån 
föräldrarnas inkomster och utbildningsbakgrund. 

Marknadsmekanismerna i skolsystemet behöver kraftigt begränsas och 
vinstjakten i skolan stoppas. Tillsammans ska staten och kommunerna ta 
ett större ansvar för att höja resultaten i skolan.

Fler ska ha möjlighet att studera på yrkeshögskola, högskola och 
universitet. Möjligheterna att utvecklas genom hela yrkeslivet ska 
förbättras. Det ska vara möjligt att utbilda sig, studera vidare, byta karriär 
och fortbilda sig i hela landet. Så möter vi den arbetskraftsbrist som 
bransch efter bransch larmar om.

I den globala konkurrensen ska Sverige delta med de smartaste idéerna, 
de mest spännande innovationerna och de effektivaste lösningarna. Vi 
ska konkurrera med kunskap, kompetens och snabb omställning på 
arbetsmarknaden – inte låga löner.

Elever ska lära sig mer
Få saker är så roligt som att möta ett barn på väg till skolan för första 
gången. Den glädjen, förväntan och nyfikenheten, men också pirret och 



nervositeten, som varje barn känner den dagen – allt det är vårt att 
förvalta.

Skolans uppgift är att möta denna nyfikenhet med en aldrig sinande 
ström av kunskap och kreativitet, från förskolan ända upp genom 
gymnasiet. Mitt i detta uppdrag står lärarna. De har ett av världens 
viktigaste jobb och med rätt förutsättningar också ett av de allra roligaste.

Lärare ska värderas högt och de ska mötas med respekt för sitt 
yrkeskunnande. De ska få den bästa utbildningen. De ska ha examen, 
undervisa i de ämnen som de är behöriga i och belönas för att de har ett 
av de viktigaste jobben i samhället – att fostra våra barn till att bli 
kunniga, demokratiska och självständiga medborgare. Vi ställer höga krav 
på lärarna för det är professionen som ska driva utvecklingen av skolan. 
Experiment ska ersättas av långsiktigt hållbara reformer som vilar på 
forskning och evidens.

Förskolan är starten för det livslånga lärandet. Forskningen visar att 
hjälpa barn tidigt, i förskolan och lågstadiet, ökar möjligheten för dem att 
nå kunskapsmålen också senare i grundskolan. Mindre klasser i lågstadiet 
och barngrupper i förskolan underlättar för lärarna att upptäcka detta i 
god tid. Det blir mer tid mellan lärare och elev. Fler speciallärare och 
specialpedagoger kan ge varje elev rätt stöd. Det behövs också mer 
insatser för att möta barn och unga som är skoltrötta och där 
motivationen brister. Fysisk aktivitet stärker lärande och elevers hälsa.

Skolan ska vara en bra plats för lärande – kreativt och i rörelse vissa 
stunder, tyst och lugnt för det mesta. Elever ska känna respekt för sin 
lärare och för varandra. Föräldrar, lärare, skolledare och annan 
skolpersonal behöver ta ett gemensamt ansvar tillsammans med eleverna 
för ett gott bemötande i skolan. Alla elever ska känna sig trygga. Det ska 
råda nolltolerans mot mobbning.

Kunskap ska sättas i första rummet. Höga förväntningar och tro på att 
alla kan lyckas ska möta eleverna varje dag. Bra studieresultat kommer av 
hårt arbete och lust att lära. Det behövs mer tid för lärande under 
skoldagen, men också på fritidshem. Läsande, lek och lärande ska 
stimuleras och möjligheterna till läxhjälp, extrastöd och elevhälsa öka. Vi 
vill att både idrotts- och estetiska aktiviteter ska kunna ske i samarbete 
mellan fritidshem och föreningsliv .

Att ha en gymnasieutbildning har i det närmaste blivit en förutsättning 
för att få jobb. Studie- och yrkesvägledning måste stärkas i hela skolan. Vi 
vill bryta den könssegregerade arbetsmarknaden genom att aktivt arbeta 
för att bryta invanda könsroller. Yrkesprogrammens status behöver 
förbättras, bland annat genom att knytas närmare arbetslivet. De 
studieförberedande programmen ska ge goda kunskaper som rustar unga 
väl för att klara en avancerad universitetsutbildning.

Den svenska modellen ska utvecklas med en jämlik 
kunskapsskola. Vi kommer att prioritera:

Ökat fokus på kunskap. Tidiga insatser ska prägla skolan genom att 
stöd sätts in redan i förskolan och i lågstadiet. Fritidshem ska utvecklas 
med målet att inrymma både extrastöd, läxläsning och fritidsaktiviteter. 
Vi vill öka undervisningstiden i skolan. Vi vill att gymnasieskolan görs 
obligatoriskt och att skolplikten förlängs till dess man är 18 år. Vi vill 
utveckla lovskolan så att den ges till alla som inte klarar kunskapskraven i 
årskurs 8 och 9.

Att lyfta lärarna. Ledarskapet i skolan ska stärkas. Rektorer och lärare 
ska ha stor frihet att utforma utbildningen. Vi vill att lärarassistenter ska 
finnas i svensk skola för att avlasta lärarna. Möjligheten till 
vidareutbildning med hög kvalitet ska öka. Fler utvecklingsinsatser 
liknande Matematiklyftet som bygger på systematiskt kollegialt lärande 
ska genomföras. Lärarbristen ska mötas med högre kvalitet och fler 



platser på lärarutbildningen. Vi vill se fler karriärmöjligheter och fler med 
en lärarutbildning i bagaget ska attraheras åter till yrket. Vi vill att fler 
personer med annan akademisk utbildning ska läsa kompletterande 
pedagogisk utbildning.

Lugn och ro i klassrummet. Lärare och skolledning ska få det stöd de 
behöver för att kunna ge alla elever bästa tänkbara lärandemiljö. Staten 
ska ta ett större ansvar för att stärka lärares ledarskap för att hålla ordning 
i klassrummet, bland annat genom utbildning och uppföljning. Vi vill öka 
personaltätheten och förbättra förutsättningarna för lärare och rektorer 
att skapa trygghet, en bra arbetsmiljö och studiero i skolan.

Alla skolor ska vara bra skolor
I skolan ska barn och unga med olika erfarenheter och bakgrund mötas. 
Det är i mötet mellan elever med olika perspektiv som ny kunskap skapas 
och våra barn och unga rustas att bli aktiva medborgare i ett 
demokratiskt och jämställt samhälle.

Det senaste decenniet har den här blandningen på svenska skolor 
minskat. Elever med välutbildade föräldrar samlas på vissa skolor. På 
andra skolor ökar andelen elever med sociala svårigheter. I stora delar av 
landet kan elever långt ifrån välja mellan alla gymnasieprogram. I andra 
fall konkurrerar kommunala och fristående skolor om ett alltför litet 
elevunderlag med halvtomma klasser. 	  
	  	  	  
Den svenska skolan har blivit allt mer ojämlik. Elevers bostadsort, 
hemförhållanden och bakgrund spelar allt större roll för om våra barn 
och unga klarar skolans kunskapsmål. För oss socialdemokrater är det 
oacceptabelt. Vårt mål är en jämlik skola med fokus på kunskap och 
bildning.

Det svenska skolsystemet är i dag världsunikt i hur det bygger på 
marknadsmekanismer. Inget annat land kombinerar fritt skolval, 

avreglerad etableringsrätt för fristående skolor, offentligt finansierad 
skolpeng och vinstintresse. När reformerna bakom detta avreglerade 
skolsystem genomfördes på 1990-talet var tanken att det skulle höja 
resultaten, stärka likvärdigheten och skapa en mångfald av pedagogiska 
alternativ anpassade efter elevernas olika behov.

Med facit i hand är det tydligt att så inte blev fallet. Kunskapsresultaten 
har sjunkit i många år och vi är numera ett medelmåttligt land inom 
OECD vad gäller både kunskapsresultaten och jämlikheten i skolan. Det 
är ett av vår tids stora politiska misslyckande. Många olika faktorer har 
sammantaget bidragit till denna utveckling och alla måste nu vara öppna 
för att ompröva så vi kan bygga ett starkare skolsystem.

Den svenska modellen ska utvecklas så att alla skolor är bra 
skolor. Vi kommer att prioritera:

Ökad jämlikhet. Statens och kommunernas resursfördelning ska ta 
hänsyn till socioekonomiska faktorer. Lika möjligheter förutsätter olika 
resurser. Systemet med skolpeng ses över. Skolor med störst utmaningar 
ska få ökade resurser och större möjligheter att rekrytera de bästa lärarna. 
Elever ska kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja elever. Alla 
skolhuvudmän ska eftersträva en blandad elevsammansättning på sina 
skolor. Vi vill ha ett gemensamt ansökningsförfarande till alla skolor, 
oavsett driftsform. Kötid ska inte vara ett urvalskriterium. Digitala 
lösningar ska utvecklas för kollegialt lärande och kompetensutveckling, 
men även för elever på mindre orter där det kan höja utbildningens 
kvalitet.

Tydligare statlig styrning. För att bryta de ökande klyftorna i 
utbildningssystemet måste staten ta ett större ansvar över skolans 
utveckling. Vi vill se över de statliga skolmyndigheternas uppdrag och 
styrning för att öka arbetet med skolutveckling och stärka den regionala 
strukturen. Vi vill se en starkare offentlig planering av etablering och 



lokalisering av fristående skolor. Kommunerna ska ges ett avgörande 
inflytande vid nyetableringar och långsiktiga planeringsförutsättningar för 
all skolverksamhet. Det offentliga ska alltid gå i god för en verksamhet av 
hög kvalitet.

En skola fri från vinstjakt och religiös påverkan. Svensk skola ska 
vara en plats för öppenhet, demokrati och kunskap. Vi vill stoppa 
kommersialiseringen till förmån för en sammanhållen och jämlik 
kunskapsskola. Syftet med svensk skola ska inte vara vinst. Vinst ska inte 
kunna skapas genom att välja elever, minska lärartätheten, satsa mindre 
på kompetensutveckling eller ha en hög andel obehöriga lärare. Mångfald 
och valfrihet garanteras. Skolan ska bygga på kunskap, bildning och 
likvärdighet. Vi vill ha en skola fri från konfessionella inslag, med respekt 
för de internationella åtaganden som Sverige ingått och de nationella 
minoriteternas ställning. Varje elev ska vara fri att forma sin egen 
uppfattning och framtid.

Fler möjligheter att studera vidare
Tiden är förbi när vi utbildade oss en gång som unga och sedan ägnade 
oss åt ett och samma jobb resten av våra yrkesliv. Dagens föränderliga 
arbetsmarknad kräver mer. Fler måste ha en högre utbildning för att få 
jobb. Möjligheterna att uppdatera, validera och komplettera sin utbildning 
måste förbättras. Det ska finnas möjlighet att växa och växla under hela 
livet.

I dag håller bristen på yrkesutbildad arbetskraft Sverige tillbaka. På listan 
över bristyrken står i dag över 100 yrkestitlar. Därför har vi i 
regeringsställning rivstartat och hittills skapat förutsättningar för 70 000 
nya utbildningsplatser på alla nivåer. Vi har introducerat snabbspår för ett 
20-tal bristyrken och vi vill utveckla dem för att fler ska kunna ta de över 
100 000 lediga jobb som finns i Sverige. Kunskapslyftet ska utökas i hela 
landet.

Alla ska ha goda möjligheter att studera vidare på högskolor eller 
universitet. Rekryteringen ska breddas så att fler ska kunna vara den 
första i sin familj som studerar vidare. Andelen av befolkningen i Sverige 
som har en högre utbildning ska över tid öka. Folkbildningen har en 
fortsatt viktig roll för det livslånga lärandet.

Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsl-
änder. Samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi ska öka 
för att stärka svensk konkurrenskraft. Det är omöjligt att veta var och när 
de vetenskapliga genombrotten sker. Därför är det viktigt att det finns 
både obunden grundforskning och mer tillämpad forskning. 
Forskningsanslagen ska öka, vara långsiktiga och fördelas jämställt.

Den svenska modellen ska utvecklas så att behovet av 
kompetens säkras. Vi kommer att prioritera:

Att fler ska utbilda sig på folkhögskola, yrkeshögskola, högskola 
eller universitet.
Möjligheten till högre utbildning ska säkerställas i hela landet. 
Studiestödet stärks för dem med kortast utbildning. Samverkan med olika 
regionala aktörer och näringsliv ska stärkas. Vi vill att lärcentra etableras 
på många platser i landet så att högskoleutbildning blir tillgänglig för fler.

Fokus på bristyrkesutbildningar. Genom starka yrkesprogram med 
högskolebehörighet och lösningar för små yrkesområden som till 
exempel branschskolor skapas bättre möjligheter för att möta behovet av 
kompetens. Yrkesvux och lärlingsvux ska byggas ut. Samarbetet med 
arbetsmarknadens parter både nationellt och regionalt ska öka för att 
utveckla de utbildningssatsningar som görs, till exempel i form av 
yrkescollege inom fler branscher. Ett regionalt planeringsansvar bör 
införas i syfte att stärka gymnasieskolans roll för kompetensförsörj-
ningen.



Nya möjligheter att studera och jobba samtidigt. Arbetsmarknadens 
parter och staten behöver utveckla bättre system för kompetensförsörj-
ning och omställning på arbetsmarknaden. För att underlätta för 
yrkesaktiva att utveckla sin kompetens behövs nya modeller för 
studiefinansiering, där såväl den enskilde, arbetsgivaren och staten kan 
bidra. Vi vill att utbudet av fristående kurser och påbyggnadsutbildningar 
vid högskolor och universitet ska öka så att fler yrkesverksamma kan 
omskola sig och kompetensutvecklas. Högskolans uppgift att ge 
uppdragsutbildningar ska tydliggöras. Dessutom krävs att utbildningen 
kan ske på flexibla tider och på distans.

4. En välfärd som går att lita på
Det finns ett tydligt samband mellan ekonomisk styrka och välfärd. Det 
är när vi tror på framtiden som vi vågar bilda familj och skaffa barn, 
flytta, byta jobb eller hoppa på en utbildning. Våra välfärdstjänster; 
förskola, fritidshem, omsorgen om våra anhöriga, en bra sjukvård - allt 
detta gör det möjligt att kombinera familj med arbetslivet.

Våra trygghetsförsäkringar skyddar oss från stora inkomstbortfall när 
livet plötsligt ändras; du blir sjuk, får barn, förlorar jobbet. Tryggheten 
och möjligheten att ställa om till en ny livssituation ska inte vara 
beroende av om du har råd att teckna en extra försäkring.

Det är när välfärden omfattar alla som den enskildes frihet kan växa. 
Denna insikt utgör grunden för socialdemokratisk politik. Högerns logik 
är den omvända med förslag om sänkt a-kassa, försämrad sjukersättning, 
lägre löner och en urholkad välfärd. Det bygger snarare på idén om att 
hungriga vargar jagar bäst. Det är en idé som inte bara ökar otryggheten, 
utan håller arbetskraftsdeltagandet och utvecklingen tillbaka. Den är dålig 
för svensk ekonomi.

Det behövs stora satsningar på välfärden kommande år, när befolkningen 
växer snabbt och vi får fler äldre. Kommuner och landsting måste arbeta 
både med ökad kvantitet och högre kvalitet. Samverkan måste bli bättre 
mellan kommuner och landsting så att patienter, inte minst äldre, inte 
hamnar mellan stolarna. Styrningen av välfärdsverksamheterna ska 
präglas av tillit till medarbetarna och de lokalt förtroendevalda. Proffsen 
ska få vara proffs. Kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara. Då blir 
verksamheten bättre.

Helt avgörande för finansieringen av välfärden framöver är att fler 
jobbar, betalar skatt och att skattemedlen går till det de är avsedda för. 
Det behövs ett regelverk som sätter stopp för vinstjakt i skola, vård och 



omsorg. Inkomster ska inte gömmas undan genom aggressiv 
skatteplanering eller skattefusk. Alla ska göra rätt för sig.

En ekonomisk politik som säkrar en stark 
välfärd
En långsiktigt hållbar ekonomisk politik skapar goda förutsättningar för 
jobb och tillväxt. Det lägger grunden för investeringar och det tryggar 
välfärden i längden. Finansieringen säkras genom att alla som kan jobba 
ska jobba. Kampen mot arbetslöshet och att verka för fler arbetade 
timmar är vårt övergripande mål.

Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik ser vi nu överskott växa fram. 
De vill vi använda för att säkra en generell välfärd av hög kvalitet. 
Behoven de kommande åren är mycket stora både för att befolkningen 
växer och för att vi blir äldre. Det finns inget utrymme för stora, 
ofinansierade skattesänkningar. Skattesänkar-eran i svensk politik är över. 

Nu prioriterar vi istället att öka de statliga resurserna till vår gemen-
samma välfärd.

Goda marginaler i bättre tider skapar handlingsutrymme när 
konjunkturen vänder eller när demografin förändras. Det finanspolitiska 
ramverket med överskottsmål och utgiftstak säkerställer en god ordning i 
de offentliga finanserna och tjänar Sverige väl. Det har gjort att 
statsskulden har minskat och vi har kunnat sänka överskottsmålet. Det 
ger oss möjlighet att bedriva en aktiv finanspolitik, med större utrymme 
för nödvändiga investeringar, samtidigt som en långsiktigt hållbar 
ekonomisk politik tryggas. Genom en ansvarsfull och framåtsyftande 
finanspolitik har de offentliga investeringarna som andel av BNP kunnat 
öka de senaste åren. En statlig investeringsplan har tagits fram och 
redovisas för samma period som utgiftstaken fastställs.

Vi är positiva till att pröva lånefinansiering av vissa strategiska 
infrastrukturprojekt, så som till exempel gjordes när Öresundsbron 
byggdes. Vi vill öka investeringarna i infrastruktur samtidigt som det 
finanspolitiska ramverket värnas. Inom ramen för 
pensionsöverenskommelsen och det överordnade målet att säkra framtida 
generationers pensioner kan en förstärkning av det offentliga 
pensionskapitalets möjligheter att placera i investeringar i 
bostadsbyggande och i infrastruktur övervägas.

Den svenska modellen ska utvecklas genom en ansvarsfull 
ekonomisk politik som skapar jobb, tillväxt och som säkrar 
välfärden. Vi kommer att prioritera:

Att minska inkomstklyftorna och öka jämställdheten. Vi vill att alla 
ska få ta del av det växande välstånd som tillväxten skapar. Den 
ekonomiska politiken ska bidra till ett jämlikt och jämställt samhälle. 
Jämställdhets- och jämlikhetsanalyser av förslag och reformer ska göras 
så att resursfördelningen bidrar till ökad jämställdhet mellan kvinnor och 
män. Vi vill tillsätta en jämlikhetskommission.

Att trygga välfärden. Ordning och reda i statsfinanserna möjliggör 
förstärkningar till kommuner och landsting för att stärka välfärden. Det 
ska ske med framförhållning för att ge bra planeringsförutsättningar. Vi 
ska ta kontroll över kostnadsutvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder 
där så krävs. Välfärden ska skyddas mot fusk och mot de som stjäl 
resurser genom rena bedrägerier.

Rättvisa skatter. Skatt ska tas ut efter bärkraft. Vi vill se en bred politisk 
översyn av skattesystemet med sikte på en ny skattereform i syfte att 
långsiktigt säkra skatteintäkterna och främja jobb, tillväxt och jämlikhet. 
Breda skattebaser, skatt efter bärkraft, god miljöstyrning och neutralitet 
mellan olika upplåtelseformer är viktiga utgångspunkter. Arbetet mot 
skattefusk och aggressiv skatteplanering ska stärkas. Skattefusk i



kontantbranschen och utnyttjande av svart arbetskraft ska bekämpas. 
Dessutom ska reseavdragen utredas.

Trygg välfärd genom hela livet
Den generella välfärden ska ge alla möjlighet att färdas väl genom livet 
och när du är som svagast ska välfärden vara som starkast. Alla ska bidra 
och alla ska få del av välfärden på samma villkor. Vi socialdemokrater är 
övertygade om att det ger bäst förutsättningar för alla människor - och 
hela vårt samhälle - att växa och utvecklas. I dag är det inte så. Välfärden 
har försämrats efter många år av nedskärningar. Den utvecklingen har vi 
nu vänt, men det återstår mycket för att öka kvaliteten i välfärden.

Sverige är ett av världens bästa länder att växa upp i, men när klyftorna 
vuxit har också fler barn drabbats av otrygghet. En väl fungerande 
barnhälsovård och en utbyggd barnomsorg gör att samhället kan 
upptäcka barn som har det svårt och stötta både dem och deras familjer. 

Familjepolitiken ska utvecklas för att motverka barns utsatthet.
I dag finns många olika sorters familjer. Sverige är fullt av bonusbarn, 
varannan-veckas- föräldrar, kärn- och stjärnfamiljer. Det kräver att regler 
och system förändras och anpassas. Barnomsorgen ska fungera även för 
den som är ensamstående och arbetar på kvällar, nätter eller tidiga 
morgnar.

Stressen ökar i arbetslivet. Samtidigt är det obetalda hemarbetet 
fortfarande alltför ojämställt. Sjuktalen har ökat med närmare 80 procent 
de senaste sex åren. Två av tre av dem är kvinnor och psykiatriska 
diagnoser är den vanligaste orsaken, för både kvinnor och män. Vanligast 
är sjukskrivningar i människonära yrken - som socialsekreterare och 
undersköterskor.

Den här utvecklingen måste brytas, men inte genom att försämra 
tryggheten för den som är sjuk, utan genom ett aktivt arbete för friskare 

arbetsplatser. Medarbetare ska ha möjlighet att påverka sin 
arbetssituation. Kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska tas till vara. 
Sjukförsäkringen ska skapa trygghet och förutsättningar att bli frisk och 
kunna återvända till arbetet. Målet är en långsiktigt stabil låg sjukfrånvaro.
Samhället ska ge stöd till de individer som behöver det mest. 

Intentionerna bakom LSS- lagstiftningen ska gälla. För många personer 
med en funktionsnedsättning betyder rätten till assistans och andra 
insatser inom LSS att de kan leva ett självständigt liv. Diskrimineringen av 
personer med funktionsnedsättning ska upphöra. Tillgängligheten ska 
förbättras. Att jobba och vara förälder ska vara möjligt även för den som 
har barn med funktionsnedsättning.

Den svenska modellen ska utvecklas genom trygg välfärd 
genom hela livet. Vi kommer att prioritera:

Jämställd familjepolitik för trygga barn. Föräldraförsäkringen ska 
moderniseras så att den fungerar för alla familjekonstellationer. För 
barnens rätt till sina föräldrar och för att öka jämställdheten i samhället 
ska föräldraförsäkringen individualiseras och delas lika mellan 
föräldrarna. Ytterligare steg och en tidsplan ska tas under nästa 
mandatperiod. Barnomsorgen ska fungera för alla föräldrar – också de 
som arbetar oregelbundna tider. Vi vill stärka ekonomin för barnfamiljer. 
Barnkonventionen ska bli svensk lag.

Moderna socialförsäkringar. Våra gemensamt finansierade 
trygghetsförsäkringar ska värnas och utvecklas så att människor har en 
ekonomisk trygghet också när livet förändras. Trygghetssystemen ska 
anpassas till samhällets utveckling, så att stöden inte urholkas. 
Inkomstbortfallsprincipen ska gälla och omfatta breda grupper. När 
skevheter uppdagas ska de korrigeras, så att hållbarheten i och 
förtroendet för systemen stärks.



Starkt stöd till personer med funktionsnedsättning. Alla som har rätt 
till stöd ska få det. Den personliga assistansen och assistansersättningen 
ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Pengarna ska gå till 
assistans, inte marknadsföring och vinst. Förtroendet för reformen ska 
stärkas. Arbetet för ökad tillgänglighet ska fortsätta. Nya produkter, 
tjänster, miljöer och program ska utformas så att de kan användas av alla 
i största möjliga utsträckning.

Respekt för pensionärers arbetsinsats
Dagens äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle. Genom sitt 
arbete har de skapat de förmåner som gör att vi i dag är friskare och lever 
längre än någonsin. För de flesta äldre väntar många bra år efter 
arbetslivets slut - år med fritid, umgänge och tid för familjen. Fler vill 
fortsätta jobba längre upp i åldrarna, men mer på sina villkor. Det är bra. 
Varje arbetad timme behövs för att säkra välfärden. Erfarenheten ska tas 
tillvara.

Andra med mer tunga arbetsuppgifter orkar inte jobba hela vägen till 
pension. Förr var det ofta män med tunga industrijobb. I dag är det också 
kvinnor som jobbar i välfärden. En bra arbetsmiljö är viktig för att 
minska belastning och stress i många yrken. Det möjliggör också ett 
längre och mer hållbart arbetsliv.

Alla pensionärer ska kunna leva på sin pension. Därför prioriterar vi att 
minska de ekonomiska klyftorna. Bostadstillägget är ett träffsäkert sätt att 
nå de mest utsatta pensionärerna. Skillnaden mellan mäns och kvinnors 
pensioner är oacceptabel. Den följer av ett ojämställt arbetsliv, där 
kvinnor oftare tar längre föräldraledighet, större ansvar för hem och 
barn, jobbar deltid i yrken med lägre löner än de yrken som domineras av 
män. Det får stor effekt på pensionen.

Många äldre lever ett aktivt liv, men för andra ökar ensamheten. Vi vill 
bidra till att minska den isolering som kan uppstå. För många är det en 

trygghet att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt, men 
kontinuiteten i hemtjänsten behöver förbättras, så att de äldre oftare 
möter samma personal. När det inte längre känns tryggt hemma ska det 
finnas plats på ett äldreboende. Personalen där ska ha tid att se varje 
människa. Nya tekniska hjälpmedel ska tas tillvara för att förbättra både 
omsorgen och arbetsmiljön. Samverkan mellan omsorg och sjukvård ska 
stärkas.

Den svenska modellen ska utvecklas så att äldres arbetsinsats 
respekteras. Vi kommer att prioritera:
Bättre villkor för pensionärerna. Vi står upp för dem som byggt upp 
vårt välstånd. Fler åtgärder krävs för att långsiktigt höja pensionerna för 
alla. Steg för steg ska den orättfärdiga skatteklyftan mellan pensionärer 
och yrkesverksamma avskaffas. Vi vill förbättra ekonomin för dem med 
lägst pensioner. Grundskyddet ska ses över och stärkas. Skillnaderna 
mellan mäns och kvinnors pensioner måste minska. Därför ska heltid 
som norm gälla på hela arbetsmarknaden, föräldraskapet bli mer jämställt 
och lönediskriminering bekämpas.

Möjlighet att jobba längre. För att ha långsiktigt hållbara pensioner och 
säkerställa välfärden för en åldrande befolkning ska fler ges möjlighet att 
arbeta längre. Vi vill se nya möjligheter till omställning, vidareutbildning 
och karriärväxling. Fler behöver börja jobba tidigare i livet och 
åldersdiskrimineringen ska bort.

Trygg äldreomsorg för alla. Fler ska anställas inom äldreomsorgen så 
att kvaliteten i verksamheten kan stärkas. Skattemedel till äldreomsorgen 
ska gå till de äldres välfärd. Syftet med äldreomsorgen ska inte vara vinst. 
Maten till de äldre ska hålla hög kvalitet. Arbetsvillkor och arbetsmiljön 
ska utvecklas för personalen så att det finns tid för samtal med de äldre 
och för återhämtning under dagen. Fler utbildningsplatser och 
yrkesutveckling för både sjuksköterskor, undersköterskor och 
vårdbiträden är nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen. 



Undersköterskeyrkets status ska stärkas och yrkesrollen förtydligas. Vi ser 
positivt på att utreda hur undersköterska kan bli en skyddad yrkestitel/
yrkeslegitimation. 	  
	  	  
Bra vård i hela landet
Inget är viktigare än att familjen får vara frisk. Det är en grundläggande 
trygghet att det finns en bra sjukvård nära när ett barn trillar på 
skridskobanan och får hjärnskakning, när äldre behöver få sår omlagda 
eller hjälp med genomgång av recept och mediciner. En vård som är lika 
bra oavsett vem du är eller var du bor är en grundbult i den svenska 
modellen.

Den vård du behöver ofta ska finnas på bra och tillgängliga vårdcentraler. 
Mer vård som i dag finns på sjukhus behöver i framtiden flytta närmare 
människor: till vårdcentraler, närakuter och i vissa fall också i människors 
hem. Vården behöver bli bättre på att utnyttja digitaliseringens 
möjligheter.

Sjukhus med tillgång till den mest avancerade medicinska kompetensen 
ska finnas för den som blir allvarligt sjuk. Sjukvården ska vara 
toppmodern, rättvis och högkvalitativ. Var du bor ska inte spela någon 
roll för chansen att bli frisk.

Cancer är en av vår tids största och värsta sjukdomar. Var tredje svensk 
drabbas någon gång i sitt liv. Det är oacceptabelt att behöva vänta en 
längre tid när det finns en cancermisstanke. Vårt mål är att väntan ska 
vara så kort det bara går, att behandlingen ska vara snabb och lika bra i 
hela landet. I dag är skillnaderna för stora.

Många av de utmaningar som vi ser inom dagens sjukvård bottnar i 
problem med att utbilda, rekrytera och behålla personal med rätt 
kompetens, samt i att denna kompetens allt för ofta inte används på rätt 
sätt. Behoven i vården växer med en åldrande befolkning. Denna 

utveckling behöver mötas av ett aktivt förebyggande arbete och en 
medveten folkhälsopolitik för en jämlik hälsa. Mer samordnade insatser 
kring de patienter som har störst vårdbehov behövs, så som äldre med 
fler sjukdomar. Här ser vi ser en fara i att vården splittras upp och 
privatiseras genom olika vårdvalssystem.

Den psykiska ohälsan växer i Sverige. Den dominerar bland nya 
sjukskrivningar och var femte person över 65 år lider av psykisk ohälsa. 
Många unga mår dåligt redan i grundskolan och det kryper nedåt i 
åldrarna. Vi behöver bli bättre på att förebygga och tidigt fånga upp när 
unga mår dåligt. Elevhälsan är en viktig verksamhet som ska nå alla barn 
och unga. Dit kan den som vill vända sig, utan att alltid blanda in sina 
föräldrar.

Det är dyrt att gå till tandläkaren och många vuxna låter helt enkelt bli. 
Det riskerar att drabba både hälsa och plånbok när man till sist måste gå. 
Dagens system behöver utredas för att närma sig hälso- och sjukvårdens 
system i syfta att gynna en regelbunden och förebyggande tandvård. Steg 
ska tas under nästa mandatperiod för en mer jämlik tandvård där 
tandhälsa inte är en klassfråga.

Det har tagit decennier att bygga upp en vård i Sverige som är i toppklass 
internationellt när det gäller medicinsk kvalitet och som samtidigt är lika 
för alla. Det ska vi vara stolta över. Men nu ökar antalet 
sjukvårdsförsäkringar. Det undergräver den svenska modellen och 
minskar på sikt viljan att betala skatt till det gemensamma. Det är både 
orättvist och ineffektivt. I Sverige ska vi ha en sjukvård som håller så hög 
kvalitet att privata sjukvårdsförsäkringar inte behövs.

Den svenska modellen ska utvecklas för en bra vård i hela 
landet. Vi kommer att prioritera:
En mer nära vård med kortare köer. En bred tillgänglighetsreform ska 
genomföras. Vi vill införa ett patientkontrakt som innebär att patienter 



får en tidplan för remisser, återbesök och eventuella behandlingar direkt. 
Vårdcentraler med läkare, sjuksköterskor och andra viktiga yrkesgrupper 
ska finnas nära människor. Snabbare hjälp ska kunna ges med ny teknik 
och digitala lösningar. Elevhälsan ska stärkas och samordningen kring 
arbetet ska förstärkas. Särskilt viktigt är att tidigt uppmärksamma och 
förebygga psykisk ohälsa bland elever. Rätten till likvärdig tillgång till 
elevhälsa ska prioriteras.

En bättre cancervård. Väntetiderna ska kortas i cancervården och 
vårdens kvalitet säkras i hela landet. Sjukhus med högspecialiserad 
kompetens med tillgång till den senaste kunskapen och den främsta 
tekniken ska finnas på flera platser i landet med olika specialiteter. 
Universitetssjukhusen ska ägas och drivas av det offentliga. Forskning, 
utbildning och den högspecialiserade akutsjukvården ska hållas ihop.

Vård efter behov – inte plånbok. Principen att vård ska ges efter behov 
och inte efter plånbok ska gälla. Ingen ska kunna köpa sig före i kön till 
offentligt finansierade sjukvård. Den med störst behov går först. Den 
offentligfinansierade vården ska vara så bra och tillgänglig att 
tilläggsförsäkringar inte är nödvändiga. Vi vill avskaffa möjligheten att 
göra skatteavdrag för privata sjukvårdsförsäkringar. 	  
	  	  

5. Världens första fossilfria 
välfärdsland
Klimatkrisen är kanske mänsklighetens svåraste utmaning. Vi 
socialdemokrater vill ta oss an den uppgiften genom att modernisera 
Sverige. Vi har en stark tradition av att ställa om. Vi välkomnar nya idéer 
och ser möjligheter i förändring, tack vare trygghet för individen genom 
en stark välfärd, ett jämlikt utbildningssystem och bra förutsättningar för 
industri och företag.

Med omställningen mot ett fossilfritt samhälle möter vi klimathotet och 
kan samtidigt pressa tillbaka arbetslösheten genom att skapa nya gröna 
jobb. För att citera Anna Lindh: ”Av två problem gör vi en möjlighet.”
Under en lång tid har vi pratat om klimathotet som något som ligger 
generationer framåt i tiden och rör själva planetens överlevnad. I dag är 
klimatförändringarna här. Arktis smälter snabbare än vad forskarna 
förutsett, ovädren blir vanligare, växtsäsonger påverkas och det är de 
fattigaste människorna i världen som drabbas värst. Kort sagt: Det 
brådskar.

Det var med den insikten som världens ledare 2015 kunde enas om 
kraftfulla gemensamma målsättningar att hålla den globala 
temperaturhöjningen så långt under 2 grader som möjligt och sträva mot 
1,5 grad. I det arbetet ska vi ta ledningen. Sverige ska bli världens första 
fossilfria välfärdsland.

Gröna jobb är framtidens jobb
Sverige har det som krävs för att ställa om. Vi har tekniken, kunnandet, 
resurserna och vi har viljan. Politiken, forskningen, näringslivet och 
civilsamhället arbetar i dag tillsammans för att göra Sverige till ett 
föregångsland. Vi ska införa ett klimatpolitiskt ramverk med ett mål att 
Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 



atmosfären, vilket innebär att utsläppen ska vara minst 85 procent lägre 
än de var 1990.

Klimatomställningen innebär stora möjligheter för fler jobb och ökad 
livskvalitet. En ny global marknad växer fram snabbt för varor och 
tjänster som begränsar utsläppen. Där ska svenska företag finnas, redo att 
sälja de innovationer som världen efterfrågar. Investeringar i miljövänlig 
energi, infrastruktur för fossilfria transporter och minskad 
energianvändning är bra för miljön och för svensk ekonomi.

Landsbygdens jobb och företag, med Sveriges naturtillgångar: åkrar, 
skogar, vattendrag, vind och sol, bär en nyckel till framtidens Sverige. 
Genom de gröna näringarna kan vi producera bioråvara och förnybart 
material som kan ersätta de fossila alternativen i såväl fordon och 
industriprocesser, som i kemikalier i material. Genom bättre och mer 
omfattande märkning och krav i upphandling kan vi främja ekologisk och 
lokal livsmedelsproduktion. Både nationella och lokala insatser behöver 
göras för att nå en hållbar konsumtion.

Det är de rika länderna som står för de största utsläppen och samtidigt 
dragit de största fördelarna. Vi socialdemokrater ska verka för att göra 
klimatpolitiken rättvist utformad, både nationellt och globalt. Sverige 
bygger sin trovärdighet internationellt genom att gå före nationellt och 
genom att den kommunala nivån kan gå före samtidigt som vi tar hänsyn 
till olika lokala förutsättningar.

Den svenska modellen ska utvecklas så att Sverige tar täten för 
att nå FN:s klimatmål och bli världens första fossilfria 
välfärdsland. Vi kommer att prioritera:
Ledarskap globalt och i EU. Sverige ska driva höga klimatambitioner i 
EU. Vi vill ha en striktare handel med utsläppsrätter och att fler länder tar 
ett större ansvar. Vi ska verka för att EU fasar ut för kolkraften. Svenska 
överskott av utsläppsutrymme ska inte säljas till andra länder. Sverige ska 
vara en stark givare till FN:s gröna klimatfond.

Hållbara transporter. Mer gods ska transporteras med järnväg och 
sjöfart. Andelen elbilar ska öka kraftigt. Lastbilstransporterna måste bli 
energieffektivare. Förnybara drivmedel ska främjas genom långsiktigt 
hållbara spelregler och infrastruktur för nya drivmedel ska finnas i hela 
landet. Flyget ska bättre bära sin miljöpåverkan. Våra städer och 
samhällen samt vår infrastruktur ska planeras klimatmodernt. Utifrån 
prioriteringen gång-, cykel- och kollektivtrafik ska hållbara färdmedel 
stimuleras i hela landet, särskilt i städerna där biltrafiken måste minska.

Innovationer för ett fossilfritt Sverige. Sverige ska skapa de gröna 
jobben genom att stimulera innovationer för fossilfria varor, material och 
drivmedel från de gröna näringarna. Vi skapar nya jobb i den cirkulära 
ekonomin genom att ställa om produktionen och göra det möjligt att 
efterfråga de produkterna. Vi vill främja innovationer som minskar 
utsläpp även i tjänstesektorn.

En tryggare energiförsörjning med 100 
procent förnybar energi
Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg 
miljöpåverkan som levererar el till konkurrenskraftiga priser. Den 
blocköverskridande överenskommelsen på energiområdet är en milstolpe 
som skapar långsiktighet för marknadens aktörer, inte minst elintensiva 
industrier, och den bidrar till nya jobb och investeringar i Sverige.

Den förnybara elproduktionen ska byggas ut så att elsystemet blir 100 
procent förnybart till 2040. Genom moderniseringar och effekthöjningar 
av vattenkraften, vindkraft, energilagring, el från högeffektiv kraftvärme 
baserad på avfall och biobränslen och utbyggnad av solceller ska Sverige 
klara utfasningen av kärnkraften, samtidigt som vi behåller en trygg 
elförsörjning.



Den svenska modellen ska utvecklas med trygg och hållbar el. 
Vi kommer att prioritera:
Utbyggnad av förnybar energi. Vi vill främja investeringar i mer vind, 
sol, biobränslen och andra förnybara energikällor. Det ska bli enklare att 
vara mikroproducent av el. Forskning och innovation på energiområdet 
ska fokusera på det som bidrar till klimatomställning och som stärker 
svensk hållbar tillväxt och export.

Fortsatt energieffektivisering. Satsningarna på energieffektivisering ska 
öka. Företag och branschorganisationer ska involveras i arbetet med att ta 
fram mål och styrmedel som leder till förbättringar på 
energieffektiviseringsområdet.

Att minska risken för effektbrist. Elanvändningen i uppvärmningen 
ska minska. Elnäten ska utvecklas för att klara av både varierande 
produktion och kunder som ändrar sina användningsmönster. 
Utvecklingen mot smarta elnät och utbyggnaden av elnäten ska fortsätta. 
Elmarknaden ska fortsätta utvecklas så att det inte blir risk för effektbrist 
under tider med hög efterfrågan.

Ett förstärkt miljöarbete
Sverige är ett miljöland i framkant. Det var svenska socialdemokrater 
som initierade FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972 och vi har 
varit pådrivande under hela resan fram till dagens globala miljömål. Den 
ambitionsnivån ligger fast.

I dag är EU vår viktigaste arena i det globala miljöarbetet. Sverige ska 
vara en förebild i att följa EU:s miljö- och naturvårddirektiv. När det 
krävs ska vi vara pådrivande för tuffare miljölagstiftning.

Marknaden klarar inte omställningen på egen hand, men tillsammans kan 
politik och marknad åstadkomma mycket. När långsiktiga och tydliga 
spelregler sätts upp för att göra det mer lönsamt för företag och individer 

att agera miljövänligt, då kan förändring ske snabbt. Därför behövs 
styrmedel som utformas i balans med konkurrenskraft och jobb.

Runt om i Sverige tar kommunerna och regionerna ett stort ansvar för 
omställningen. I detta finns stora möjligheter för en grön och hållbar 
stadsutveckling. Laddstolpar installeras. Nya cykelbanor invigs. Matavfall 
blir biogas. Det blir allt lättare att göra miljömässigt bra val. Vi vill att 
konsumtionen ska vara hållbar med mer närproducerade och 
klimatsmarta livsmedel.

Den svenska modellen ska utvecklas för att säkra en bra 
livsmiljö. Vi kommer att prioritera:
Att minska mängden skadliga kemikalier i vår mat och vår miljö. Vi 
vill se ett tuffare kemikalieregelverk i EU och internationellt. 
Konsumenternas ökade efterfrågan på ekologiska och närproducerade 
livsmedel ska mötas med en ökad svensk hållbar livsmedelsproduktion. 
Hormonstörande ämnen ska inte drabba människor och miljö, 
tungmetaller och andra skadliga ämnen ska begränsas eller bytas ut. 

Övergödningen i haven ska hejdas. Antibiotikaresistensen ska prioriteras 
högre på EU:s dagordning. Platser där barn vistas dagligen ska vara 
giftfria. Tillgången till rent dricksvatten ska säkras och våra 
dricksvattentäkter ska få ökat skydd.

Miljömål inom planetens gränser. De kraftfulla satsningar som nu 
görs för att nå miljömålen ska fortsätta. Framtidens miljömålssystem ska 
utvecklas med mätbara och ambitiösa mål som hjälper oss att leva inom 
planetens gränser. Åtgärder för biologisk mångfald, klimat, havsmiljö och 
giftfri vardag är prioriterade. Sverige ska verka för att uppfylla de globala 
hållbarhetsmålen.

En ekonomi som gör det billigare att välja klimatsmart. Arbetet för 
att nå en hållbar framtid går via en grön cirkulär ekonomi. Insamlingen 



av avfall för återvinning ska öka och göras effektivare och enklare. 
Spridningen av plast till våra hav och i vår natur ska minska. Pant ska 
införas på fler produkter som till exempel batterier och 
hushållselektronik. Det behövs nya förbud och styrmedel mot farliga 
kemikalier och åtgärder för ren luft och rent vatten.

6. Samarbete för gemensam 
säkerhet
Vi lever i en orolig tid när populism, religiös och politisk extremism 
sprider sig i Europa och i världen. Många länder vänder sig inåt och 
kanaliserar människors ilska och frustration mot globaliseringen, mot 
invandringen, mot institutioner och eliter.

För oss socialdemokrater är svaret, och har alltid varit, ett annat. Vi är en 
internationell rörelse som vilar på idéerna om solidaritet, jämlikhet och 
frihet. Kampen är gemensam med vännerna i hela världen: De som 
kämpar för bättre arbetsvillkor i Tunisien, de som arbetar för demokrati 
och mänskliga rättigheter i Burma, de som kämpar mot korruption i 
Makedonien. Vårt mål är global rättvisa.

Handel, migration och internationellt samarbete har lagt grunden för vårt 
välstånd och för vår trygghet. Vi är beroende av ett tätt utbyte med 
länderna i Europa och andra delar av världen. I en orolig tid sluter vi oss 
inte, vi söker mer samarbete. Vi ökar ansträngningarna för avspänning i 
vårt närområde.

Gemensamma lösningar är vägen framåt. När de nya globala 
utvecklingsmålen ska uppnås, fred ska åstadkommas och klimatavtalet 
genomföras krävs både förebilder och försvarare av en rättvis och hållbar 
global utveckling. Det ska vara Sveriges roll i världen.

Vi ökar säkerheten tillsammans med andra som militärt alliansfritt land. 
Vårt mål är att bryta konfrontationens, avskräckningens och 
nollsummespelets logik för att istället betona avspänning, nedrustning 
och förtroendeskapande åtgärder i syfte att skapa ömsesidiga fördelar. Vi 
bygger gemensam säkerhet.



Global utveckling för fred och rättvisa
Vi har ett gemensamt ansvar för att bygga en säker och hållbar värld. 
Globaliseringen har gett oss nya verktyg. Möjligheter att utbyta idéer, 
knyta samman världen och bekämpa fattigdomen är större än någonsin. 
På 25 år har både den globala fattigdomen och barnadödligheten 
halverats. Nio av tio flickor och pojkar går varje dag till skolan. Tekniska 
landvinningar gör en hållbar utveckling möjlig i både rika och fattiga 
länder. Fler människor lever längre, mår bättre och har större frihet än 
någonsin förut.

Men vår tid är motsägelsefull. Parallellt med en fantastisk utveckling ser 
vi väpnade konflikter som blir brutalare med fler civila dödsoffer, sexuellt 
våld som vapen i krig och fler människor på flykt än någonsin tidigare i 
modern tid. Den globala ekonomin präglas av hård konkurrens, och i 
dess kölvatten märks ständiga försök att sänka löner och försämra 
arbetsvillkor. Lockelsen av enkla lösningar gynnar fundamentalism. I en 
konfliktfylld värld växer den religiösa och politiska extremismen och det 
tar sig bland annat uttryck i förföljelse av minoritetsgrupper.

Socialdemokratisk utrikespolitik är aktiv, orädd, feministisk och 
konstruktiv. Mer än någonsin krävs att vi står upp för principerna om 
folkrätt och mänskliga rättigheter. Att värna varje människas rätt till 
skydd mot diskriminering är vårt gemensamma ansvar. Sverige ska vara 
en global röst för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och för 
varje människas rätt oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.
Miljontals människor utnyttjas i människohandel. Majoriteten är kvinnor 
och barn som utnyttjas och tvingas till prostitution. Vi ska bidra till 
internationella insatser för att stoppa trafficking och hjälpa dess offer.

Det behövs ett starkare stöd för FN. Sverige tar en aktiv roll i FN:s 
säkerhetsråd genom vårt tillfälliga medlemskap 2017-2018. Efter år av 
stagnerande arbete för kärnvapennedrustning driver Sverige nu frågan 
om ett förbud mot kärnvapen. I år inleds viktiga förhandlingar om ett 

globalt förbud inom ramen för Förenta Nationerna. Som ett led i arbetet 
med att förbjuda kärnvapen globalt måste alla åtgärder övervägas. Såväl 
lagstiftning som kärnvapenfria zoner kan bli aktuella som ett sätt att 
implementera ett globalt kärnvapenförbud. Vårt mål är en kärnvapenfri 
värld.

EU fortsätter vara Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena. Tillsammans 
med de andra medlemsländerna bygger vi gemensam säkerhet. Bredden 
av de säkerhetspolitiska instrumenten som diplomati, medling och 
förtroendeskapande åtgärder ska bidra till att hot inte uppstår. Ett 
försämrat säkerhetsläge i närområdet, inklusive i Arktis bemöts med 
fördjupat samarbete. Dialog förblir vårt viktigaste instrument för 
stabilitet och avspänning.

Kriget i Syrien fortsätter att skapa ett enormt lidande, inte minst genom 
upprepade kemvapenattacker mot civilbefolkningen. När försöken till 
fredssamtal stoppas gång på gång måste världen visa sin vrede mot den 
syriska regimen, och mot alla krafter som bidrar till kriget. Sverige ska, 
genom vårt EU-medlemskap, genom vår plats i FN:s säkerhetsråd, 
genom våra starka, diplomatiska verktyg vara med och bygga en 
världsopinion som pressar parterna till fred.

Kampen mot Daesh måste fortsätta. Terroristorganisationen ska pressas 
tillbaka genom ett aktivt internationellt samarbete, bland annat i den 
globala koalitionen. Men militär bekämpning av terrorgrupper är inte 
tillräckligt för att skapa säkerhet. Genom ett ökat utvecklingssamarbete 
kan Sverige bidra till att människor som levt under Daeshs terrorgrepp 
får möjligheter att skapa sig en framtid där de kan leva ett värdigt liv.

I år har Israel ockuperat Palestina i 50 år. Situationen förvärras hela tiden 
med nya illegala bosättningar. Vårt mål är en tvåstatslösning med Israel 
och Palestina sida vid sida, i fred och säkerhet. Vårt erkännande av staten 
Palestina syftade till att stärka de moderata krafterna i Palestina och 
möjliggöra diplomatiska framsteg. Alla parter måste avstå våldet och 



möjliggöra fredsförhandlingar. Muren på ockuperad mark måste rivas 
och de palestinska flyktingarna ges rätt att återvända. Vi ska fortsätta att 
verka för att varor från ockuperad mark ska märkas.

Efter mer än 40 år är det dags för det västsahariska folket att ges sin rätt 
till självbestämmande. Vi ska stödja FN-processen för att finna en rättvis 
och ömsesidigt godtagbar förhandlingslösning. Vi bistår västsahariska 
flyktingar med humanitärt och politiskt stöd.

Sveriges utvecklingspolitik är erkänd internationellt. Vi är en av de största 
givarna till FN- systemet och vi är ett av få länder som lever upp till FN:s 
enprocentsmål. Det ger oss stor tyngd internationellt, men också ett 
särskilt ansvar. Vårt bistånd ska vara effektivt och bistå såväl i humanitära 
kriser som bidra till demokratisk utveckling. För en långsiktig global 
utveckling krävs dock mer än bistånd. Det krävs en helhetssyn som 
omfattar alla politikområden, till exempel klimatfrågan, global livsmedels-
försörjning, handel, migration och säkerhet.

För att globaliseringen ska komma alla till del behöver vi arbeta för bättre 
arbetsvillkor och en ökad dialog mellan arbetsgivare och löntagare. Det är 
i grunden en rättvisefråga, men vår svenska erfarenhet visar också att det 
leder till ökad produktivitet, mindre sjukskrivningar och skador. Det är 
bra både för människor och för företag.

Den svenska modellen ska utvecklas med fördjupat globalt 
samarbete. Vi kommer att prioritera:
Att bygga gemensam säkerhet. EU:s globala strategi ska stärka EU:s 
hantering av framtidens utmaningar, inte minst inom området säkerhet 
och försvar. Vi ska aktivt delta i civil och militär krishantering. Sverige ska 
genom platsen i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 arbeta för att förebygga 
och hindra återfall i konflikt samt understryka sambandet mellan säkerhet 
och utveckling.

Att utveckla den feministiska utrikespolitiken. Uppfyllandet av 
kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter är en 
förutsättning för att uppnå bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet 
och hållbar utveckling. Fler kvinnor ska delta som medlare i 
fredsprocesser och ingå i fredsbevarande missioner, eftersom det bidrar 
till att fredsavtal sluts och att freden blir mer hållbar.

Genomförandet av Agenda 2030. Vårt utvecklingssamarbete ska ta 
avstamp i de 17 globala målen och omfatta alla politikområden. EU ska 
stärkas som global aktör för utveckling, fri och rättvis handel och 
försvarare av demokratin. Ett nytt globalt handslag mellan arbete, kapital 
och samhälle ska utvecklas – Global Deal.

En ansvarsfull och solidarisk 
migrationspolitik
Mångfalden är en del av förklaringen till Sveriges framgångar. Utan 
invandring så skulle vårt land vara fattigare, såväl ekonomiskt och socialt 
som kulturellt.

Flyktingpolitiken utgår från allas moraliska plikt att ge skydd åt 
människor som flyr från krig och förtryck. Världen plågas av många 
svåra konflikter och krig. Över 65 miljoner människor befinner sig på 
flykt. Att hantera migrations- och flyktingströmmar är en av vår tids stora 
utmaningar. Inget land, ingen kontinent och ingen organisation klarar 
denna utmaning på egen hand. Men tillsammans kan vi göra stor skillnad. 

Det kräver globalt ledarskap och gemensamt ansvar. Socialdemokratisk 
migrationspolitik är mer än den nationella flyktingpolitiken. Den börjar 
med en aktiv utrikespolitik och en progressiv utvecklingspolitik som gör 
sitt yttersta för att förhindra att krig bryter ut, som bidrar till fred och 
återbyggnad när konflikter avslutas, som skapar förutsättningar för 
långsiktig ekonomisk utveckling. Migrationspolitiken är en del av en hel 



solidaritetspolitik för att stärka den demokratiska utvecklingen, respekten 
för mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling.

Rätten att söka asyl är grundläggande, men att ge skydd åt människor på 
flykt kan aldrig vara ett enskilt lands ansvar. Det måste delas. Därför kan 
det inte heller vara möjligt att välja i vilket land man ska få skydd. Den 
som söker asyl i vårt land ska få sin sak prövad på ett rättssäkert sätt. Den 
som är i behov av skydd ska få stanna. Den som får avslag på sin 
asylansökan ska återvända. Vi står upp för en reglerad invandring för vi 
vill inte ha parallellsamhällen där människor utnyttjas och där en svart 
arbetsmarknad växer fram.

2015 kom över 160 000 asylsökande till Sverige. På hösten blev 
situationen ohållbar. Ett bra mottagande kunde inte längre garanteras och 
flera grundläggande samhällsfunktioner sviktade. Det ledde fram till att 
regeringen drev igenom en tillfällig asyllagstiftning mer i linje med övriga 
länder i EU. Sverige införde både gräns- och ID-kontroller. Antalet 
asylsökande har därefter minskat kraftigt. 

Sverige har tagit ett mycket stort ansvar för den globala flyktingkrisen. 
Sedan kriget i Syrien bröt ut 2011 så har Sverige gett skydd åt över 140 
000 syrier. Det är vår största humanitära insats någonsin och den kunde 
genomföras tack vare ett stort arbete i landets kommuner och statliga 
myndigheter, men också tack vare fantastiska insatser av enskilda, 
organisationer och folkrörelser. Vi fortsätter att ta ett stort ansvar, trots 
stramare regler. 2016 fick 67 000 asylsökande uppehållstillstånd i Sverige.

Flyktingmottagandet ska vara hållbart. Det ska finnas förutsättningar att 
ta emot asylsökande på ett bra sätt och ge de som får stanna 
förutsättningar att bo och arbeta. Sverige ska ta sin del av ansvaret för 
människor på flykt, men det förutsätter ett fungerande gemensamt 
asylsystem i EU, med en mer harmoniserad lagstiftning och tillämpning. 
 

Det är inte möjligt för Sverige att ha en lagstiftning som väsentligen 
skiljer sig från övriga länders i EU.

Möjligheter till arbetskraftsinvandring är viktigt för Sveriges ekonomiska 
utveckling. Svensk arbetskraftsinvandring ska därför fokuseras på yrken 
där det råder stor brist och där rätt kvalifikationer inte går att hitta på den 
svenska arbetsmarknaden. Jobb som kräver kort eller ingen utbildning 
ska i första hand tillsättas med arbetslösa personer som redan bor i 
Sverige.

Den svenska modellen ska utvecklas med en ansvarsfull 
migrationspolitik. Vi kommer att prioritera:
Ökat globalt samarbete. Sverige ska vara en pådrivande kraft såväl 
inom EU som globalt för att värna asylrätten och för att fler länder ska ta 
ansvar för att människor på flykt ska få en fristad. Det är därför viktigt 
att verka för fler lagliga vägar för människor i behov av skydd. Både ökad 
vidarebosättning och större humanitära insatser är nödvändigt. Vi ska 
arbeta för mer och bättre samordning globalt. Grundorsakerna till att 
människor tvingas fly ska bekämpas genom ett långsiktigt 
utvecklingssamarbete. Migrationens positiva effekter ska tas tillvara.

Delat ansvar i EU. Asylsökande som kommer till EU ska få lika 
behandling och alla länder ska vara med och dela på ansvaret. Både 
asyllagstiftning och mottagandet ska harmoniseras ytterligare. 
Socialdemokraternas principiella inställning är att permanenta 
uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten 
och främjar en bra etablering. Vi kommer i EU att arbeta för en 
förbättring i detta avseende.

Ordning och reda i svensk flyktingpolitik. Den hänsynslösa 
flyktingsmugglingen ska motverkas. Vi vill öka antalet kvotflyktingar till 
Sverige via UNHCR från dagens nivå. Migrationsverkets prövning ska 
vara rättssäker och effektiv. Mottagandet ska skapa förutsättningar för 



nyanlända att snabbt börja jobba eller studera. Den som får avslag ska 
återvända till hemlandet. Alla kommuner ska dela på ansvaret för att ta 
emot nyanlända.

Ett stärkt försvar med fortsatt militär 
alliansfrihet
Vår säkerhetspolitik ska vara tydlig, långsiktig och utan tvära kast. Den 
militära alliansfriheten ligger fast. Detta är ett ställningstagande som 
aldrig inneburit passivitet, utan tvärtom ett aktivt ansvarstagande för 
avspänning, ökad säkerhet både för vårt eget land och för regionen som 
helhet. Vi säger nej till medlemskap i Nato.

2015 bröts en långs tids nedskärningar i försvaret av ett nytt 
blocköverskridande försvarsbeslut som steg för steg stärker vår egen 
militära förmåga. Det sker mot bakgrund av ett försämrat säkerhetsläge i 
vårt närområde. Övnings- och underrättelseverksamheten i 
Östersjöregionen har ökat. Rysslands olagliga annektering av Krim och 
de fortsatta aggressionerna i östra Ukraina hotar den europeiska 
säkerhetsordningen.

I allt högre grad förekommer påverkansoperationer, cyberoperationer 
och desinformation, riktade också mot Sverige. EU:s södra grannskap 
präglas av instabilitet, väpnade konflikter och terrorism. Det amerikanska 
valet har bidragit till en ökad osäkerhet om USA:s roll för Europas 
säkerhet.

Ett eget trovärdigt svenskt totalförsvar, såväl militärt som civilt, som 
klarar att hävda vår territoriella integritet, våra grundläggande värden och 
demokrati är en förutsättning för vår militära alliansfrihet och nödvändig 
i en orolig tid. En höjd svensk militär förmåga höjer försvarströskeln, 
men ger också en tydlig signal till omvärlden att vårt land tar sitt 
säkerhetspolitiska ansvar. Sveriges försvar ska vara modernt, effektivt och 

stå emot både traditionella och nya säkerhetshot. Regelverket för 
krigsmaterielexport ska moderniseras, bland annat genom ett så kallat 
demokratikriterium.

Den svenska modellen ska utvecklas genom fortsatt militär 
alliansfrihet. Vi kommer att prioritera:
Att uppgradera den militära förmågan. Den operativa förmågan i 
krigsförbanden ska prioriteras och den samlade förmågan i totalförsvaret 
ska säkerställas. Tillgången till utbildad personal ska tryggas och den 
återaktiverade värnplikten för både kvinnor och män ska användas till 
detta.

Utökade internationella samarbeten. Försvars- och 
säkerhetssamarbetet med länder, regioner och organisationer i vår närhet 
ska fördjupas. Samarbetet med Finland är särskilt viktigt. Den 
transatlantiska länken förblir viktig. EU:s mellanstatliga säkerhets- och 
försvarspolitiska samarbete ska utvecklas, liksom samarbetet kring 
säkerheten i Arktis. 

Förstärkt och samordnad beredskap för att möta nya hot. 
Säkerhetspolitiken ska utvecklas för att stå emot de alltmer komplexa 
säkerhetshoten. Sverige ska klara att möta hot som terrorism och 
våldsbejakande extremism, konfliktrisker som följer av 
klimatförändringar och pandemier, cyberattacker och externa attacker på 
samhällsviktiga it- system.	  
	  	  
Ett rättvist och jämställt Europa för alla, 
inte bara några
Europeiska unionen bildades för att säkra fred och frihet genom 
samarbete och handel. Länder har genom åren knutits allt närmare 
varandra och välståndet har ökat genom utbyggnaden av den inre 
marknaden. Vi kan i dag studera, arbeta eller starta, driva och expandera 



företag i hela EU. Detta är ett av det europeiska projektets viktigaste 
framsteg.

Men nu hotas EU:s styrka och enighet. Storbritannien har beslutat att 
lämna unionen. Den ekonomiska återhämtningen går för långsamt. 
Ungdomsarbetslösheten är fortfarande skyhög i många länder och 
fattigdomen stor. Flyktingkrisen har blottat en genuin ovilja att ta 
gemensamt ansvar. Extrema nationalistiska partier har vunnit framgång i 
många val, både nationellt och till EU-parlamentet. Unionens 
grundläggande värderingar utmanas i flera medlemsstater. EU:s verktyg 
för att upprätthålla rättsstatens principer, demokrati och mänskliga 
rättigheter måste bli vassare. Det är i dag än viktigare att arbeta för att 
EU:s diskrimineringslagstiftning förstärks. Målet är en sammanhållen 
lagstiftning som omfattar alla diskrimineringsgrunder.

EU:s utmaningar ska mötas med bättre politiska lösningar som gynnar 
alla. Öppenhet och transparens ska prägla samarbetet. EU:s viktigaste 
prioritering ska vara gränsöverskridande problem där medlemsländerna 
är starkare tillsammans än var för sig. De frågor som är viktigast för EU:s 
medborgare ska vara i fokus – migration, klimat, jobb och löntagarnas 
rättigheter. Ibland behövs gemensamma regelverk som är bindande för 
alla medlemsstater för att uppnå politiska resultat. Svensk 
socialdemokrati ska vara en konstruktiv, brobyggande och positiv kraft, 
gärna tillsammans med socialdemokrater i andra europeiska länder.

EU ska vara till för folket. Vi ska fortsätta utveckla EU för att få fler jobb 
och en starkare ekonomisk tillväxt. Den inre marknaden med fri rörlighet 
för såväl människor, varor, tjänster som kapital är ett viktigt medel i detta 
arbete. Den växande ekonomiska kakan ska fördelas mer rättvist. EU får 
aldrig reduceras till att bli ett verktyg endast för marknaden. För oss 
socialdemokrater är EU också viktigt för att människor ska få ett bättre 
liv. Annars riskerar tilltron till EU att urholkas. Konkurrens ska inte ske 
genom försämrade villkor, pressade skatter och sämre miljöregler. Vi 
verkar för progressiva handelsavtal och för att riva handelshinder 

samtidigt som vi står upp för miljön, löntagarnas intressen och 
människors hälsa.

Den svenska modellen ska utvecklas genom ökat samarbete i 
Europa. Vi kommer att prioritera:
En stark inre marknad öppen mot omvärlden. En tredjedel av de 
svenska jobben är beroende av exporten. Arbetet med att riva 
handelshinder måste fortsätta. Den inre marknaden ska hållas öppen mot 
omvärlden.

Bra arbetsvillkor för alla som arbetar i unionen. Vi vill se ett EU som 
står upp för goda och lika villkor för alla som arbetar inom unionen, som 
försvarar människors rätt till trygga arbetsplatser och facklig organisering. 
Ett socialt protokoll bör läggas till i EU:s fördrag för att säkerställa att 
lika lön och villkor ges för lika arbete i enlighet med regler och avtal i 
arbetslandet.

Stärkt sammanhållning i EU. Alla medlemsländer måste stå upp för 
gemensamt fattade beslut och ta sin del av ansvaret. Länder som inte 
lever upp till sina åtaganden bör inte heller fullt ut få del av EU:s 
strukturfonder. Både rätt och plikt ska prägla samarbetet.

Socialdemokraterna 105 60 Stockholm T: 08-700 26 00 
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Ekonomin växer när människor 
växer
Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter 
åt alla. Ett samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling 
och ger alla oavsett uppväxtmiljö möjligheter att nå sin fulla potential. 
Som bygger på solidaritet, tillit och samarbete. Där vi kan få den 
ekonomiska utveckling som marknadsekonomin banar väg för samtidigt 
som vi fördelar resurserna så att de kommer alla till nytta.

Vi tror på politikens möjligheter att förändra och förbättra samhället. Vi 
vill bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle där 
människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. 
Vi vill stimulera en dynamisk tillväxt som samtidigt är hållbar. Dagens 
tillväxt ska inte ske på bekostnad av framtida generationers möjligheter 
att leva ett gott liv. Det kräver solidaritet mellan människor, mellan länder 
och regioner samt mellan generationer.

Vi socialdemokrater har högre ambitioner för Sverige. Då måste vi bryta 
utvecklingen vi sett de senaste åren med växande arbetslöshet, sjunkande 
skolresultat och ökande ojämlikhet. Då krävs en framtidsinriktad politik 
som gör Sverige till ett ännu bättre land att leva i.

Det kräver en politik för att skapa fler jobb. Vi ska knäcka 
arbetslösheten. Att ha ett jobb ger ekonomisk frihet och möjlighet till 
personlig utveckling för var och en av oss. Att alla bidrar med sitt arbete 
är avgörande för Sveriges utveckling och för att klara välfärden även i 
framtiden. Därför är det övergripande målet för vår ekonomiska politik 
att nå full sysselsättning.

Det kräver investeringar i skolan och utbildningen. Vi ska vända 
utvecklingen i den svenska skolan. Vårt mål är att alla elever ska nå 
kunskapsmålen i grundskolan. Sverige ska konkurrera med kunskap och 



inte med låga löner. Tillväxt och välfärd förutsätter en hög 
utbildningsnivå hos alla. Ökad jämlikhet ger fler jobb och en bättre 
ekonomisk utveckling. Det ska alltid krävas av den enskilde att denne gör 
rätt för sig efter bästa förmåga. Men var och en ska också veta att 
samhället fungerar och möjliggör ett bättre liv för alla.

Det kräver en politik som utvecklar en riktigt bra välfärd. Genom 
att ge alla likvärdiga möjligheter till utbildning, vård eller omsorg skapas 
också möjligheter till personlig utveckling för alla. Välfärden bidrar till 
sammanhållning i samhället, ökar jämlikheten och jämställdheten och ger 
frihet och trygghet för individen. En bra fungerande välfärd är en 
tillväxtmotor som bidrar till fler jobb.

Och inte minst kräver det att vi driver på omställningen för att 
möta klimatutmaningen.
Klimatomställningen är en långsiktig överlevnadsfråga. Att utveckla 
morgondagens klimatsmarta lösningar kan samtidigt bli en av 
konkurrensfördelarna för Sveriges näringsliv i framtiden. Sverige ska, i 
samverkan med alla världens länder, vända den utveckling som bidrar till 
global uppvärmning.

Allt detta förutsätter en klok och ansvarsfull ekonomisk politik. För att se 
till att löntagarnas inkomster inte urholkas och för att skapa 
förutsättningar för en god tillväxt behövs en låg och stabil prisutveckling. 
Riksbanken har en viktig uppgift i att självständigt svara för penning-
politiken. Om vi ska klara jobben framöver är det angeläget att 
Riksbanken lever upp till sitt inflationsmål. Under lång tid har inflationen 
varit lägre än målet. Utvecklingen i detta avseende behöver följas noga.

Ordning och reda i statsfinanserna är grunden för vår 
sysselsättningspolitik och för en stark välfärd. Det finanspolitiska 
ramverket, med överskottsmål och utgiftstak, säkerställer god ordning i 
de offentliga finanserna. Därigenom skapas en buffert för att möta de 

utmaningar som de demografiska förändringarna innebär. 

Överskottsmålet gör att den offentliga skulden steg för steg betalas av. 
Det minskar sårbarheten och ökar handlingsutrymmet i den offentliga 
ekonomin, vilket är centralt eftersom vi socialdemokrater vill driva en 
aktiv konjunkturpolitik. Utgiftstaken förhindrar att tillfälliga inkomster 
används till varaktiga utgifter. Välfärden blir mer förutsägbar och trygg. 
En stark välfärdsekonomi kräver marginaler för påfrestningar.

Kvaliteten i välfärden ska höjas och kommunerna tillföras de resurser 
som krävs för detta. Finansieringsprincipen ska respekteras. De kostnader 
som beslutas av staten ska också betalas av staten. Detta ska stämmas av 
återkommande. Skatteutjämningssystemets utveckling behöver följas 
noga så att målet om en rättvis utjämning och likvärdiga villkor nås över 
tid. Kommunerna måste ges förutsättning till en god och stabil ekonomi.

Sunda offentliga finanser är inte tillräckligt. En god ekonomisk politik 
bygger också för framtiden och sätter jobben först. För att den samlade 
ekonomiska politiken ska ta tydligare steg mot full sysselsättning behöver 
ett sysselsättningspolitiskt ramverk utvecklas. Det stärker styrningen 
inom regeringskansli och myndigheter och bidrar till att lyfta fram nya 
förslag som verkar i riktning mot att uppfylla målet.

Väl fungerande offentliga verksamheter främjar ökad sysselsättning och 
högre ekonomisk tillväxt. En dynamisk välfärdsekonomi kräver starka 
och förutsägbara skattebaser. Skatt ska betalas efter bärkraft och välfärd 
fördelas efter behov. Insatserna mot skattefusket behöver förstärkas.
En politik för fler jobb bygger på att stimulera ett ökat arbetsutbud, bidra 
till hög produktivitetstillväxt och stärka efterfrågan på arbetskraft. 

Investeringar i infrastruktur vidgar arbetsmarknadsregioner, stärker 
exportindustrins möjligheter och bidrar till högre effektivitet i ekonomin. 
Investeringar i utbildning bidrar till att svenska företagare kan hitta den 



arbetskraft de behöver för att utveckla befintliga företag och att fler kan 
ta steget att starta egna företag.

Investeringar i bra barnomsorg innebär att föräldrar kan koncentrera sig 
på jobbet. Det driver upp arbetsutbudet. Investeringar i äldreomsorg gör 
att man inte tvingas gå ned i tid för att ta hand om sina gamla. 
Investeringar i hälsa gör att man kan fortsätta att bidra i arbetslivet. 
Investeringar i kultur skapar ett rikare samhälle och banar väg för nya 
jobb i de kreativa näringarna. Och investeringar i forskning ger möjlighet 
att utveckla, tillverka och sälja mer avancerade produkter på 
världsmarknaden.

Det behövs en mer rörlig och dynamisk arbetsmarknad med ökad 
trygghet för löntagarna. Bra inkomstförsäkringar stimulerar 
omställningen på arbetsmarknaden. Den som blir sjuk eller arbetslös ska 
kunna få det stöd som krävs för att snabbt kunna komma tillbaka i arbete 
och erbjudas en ekonomisk trygghet under tiden. På så sätt minskar 
rädslan för förändringar i arbetslivet vilket ökar omställningsförmågan i 
hela ekonomin.

Jobb är nyckeln in i det svenska samhället. Den nuvarande 
integrationspolitiken har nått vägs ände. Det dröjer alltför länge tills 
människor som kommer till Sverige är självförsörjande och blir en del av 
samhället. Idén att bedriva en integrationspolitik som är skild från 
jobbpolitik och välfärdspolitik är föråldrad. Vägen in i Sverige ska byggas 
med samma lagar och regler, försäkringar och strävan efter rättvisa som 
gäller för alla. Alla steg i mottagandet ska syfta till att hitta jobb.

Ökad jämställdhet är viktigt för ökad sysselsättning. I dag är 
sysselsättningsgraden bland män betydligt högre än bland kvinnor. Både 
när man mäter hur stor andel av kvinnor och män som arbetar; men 
framför allt om man tar hänsyn till att kvinnor generellt sett har kortare 
arbetstid än män. Det är inte förnuftigt. Kvinnors sysselsättning ska öka. 
Här finns en stor potential för ökat arbetsutbud, som kan bidra till 

framtida tillväxt och välstånd.

En väl avvägd ekonomisk politik tar hänsyn till hur det offentliga 
kapitalet utvecklas. Framtidsinriktade investeringar är en förutsättning för 
en god ekonomisk utveckling också på sikt. Därför krävs en 
investeringsplan över de samlade offentliga investeringarna. Det krävs 
mer insatser för att möta järnvägens problem och för att minska 
transporternas klimatpåverkan. Det svenska näringslivet behöver bra 
godsstråk och korridorer. Andelen kollektivtrafikresenärer behöver öka 
och arbetspendlingen underlättas.

För att få till stånd fler infrastrukturinvesteringar under kommande år vill 
vi öka användningen av lånefinansiering för strategiska 
infrastrukturprojekt och öka inslagen av trängselavgifter och/eller andra 
brukaravgifter. Det förutsätter samförstånd mellan staten och berörda 
kommuner och regioner. Staten måste ta sitt ekonomiska ansvar för 
infrastrukturen. Statliga infrastruktursatsningar ska styras utifrån 
nationella behov, inte av enskilda kommuners eller regioners ekonomi. 

Möjligheterna till EU-finansiering ska nyttjas. Hela landet ska växa. 
Utvecklingspotentialen i alla delar av Sverige ska tas tillvara genom att de 
lokala förutsättningarna stärks och de unika möjligheterna i varje 
geografiskt område främjas. Det kräver inte minst att tillgången till 
bredband och telefoni stärks.

Sverige är en liten öppen ekonomi. Vi är beroende av en tät och aktiv 
samverkan med övriga Europa och andra delar av världen. Därför ska vi, 
i EU och internationellt, verka för att våra svenska exportföretag har fri 
tillgång till omvärldens marknader på rättvisa villkor. Högerns ensidiga 
åtstramningspolitik i Europa har inte fungerat. Vi ska driva på för ett 
Europa som vänder den negativa utvecklingen och satsar hårdare för att 
klara den globala konkurrensen. EU- länderna bör samla sig kring en 
politik för tillväxt och framtidstro där investeringarna i forskning, 



innovation, kunskap och en utvecklad infrastruktur prioriteras i hela 
Europa. Starkare regleringar och en utbyggd tillsyn krävs för att öka 
säkerheten och stabiliteten i det finansiella systemet.

Socialdemokratins viktigaste prioriteringar inför den kommande 
mandatperioden är därför:
•! Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av 
fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. 
Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Vi 
socialdemokrater ska vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser 
som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i 
arbete.

•! Ett kraftfullt ekonomiskt program mot arbetslösheten. För att klara jobben 
krävs ordning och reda i de offentliga finanserna, en aktiv näringspolitik, 
investeringar i människors kunskaper och kompetens och en fungerande 
välfärd. Det finanspolitiska ramverket ska ligga fast och kompletteras 
med ett sysselsättningspolitiskt ramverk. Sverige ska mellan 2014 och 
2020 öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i 
ekonomin så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU. Sverige ska 
driva på för att EU blir en union för hållbar tillväxt och full 
sysselsättning.

•! Offentliga investeringar för fler jobb. En statlig investeringsplan ska tas 
fram och redovisas för samma period som utgiftstaken fastställs. 
Investeringarna i infrastruktur ska öka. Sveriges första 
höghastighetsbanor ska börja byggas.

•! Resultaten i den svenska skolan ska vändas. Ett kunskapslyft behövs i 
hela utbildningssystemet. Sverige ska konkurrera med kunskap och 
kompetens. Investeringar i skolan med mindre klasser och större 
likvärdighet ska förbättra skolresultaten. En gymnasieutbildning ska vara 
en självklar grundutbildning för alla. Forsknings- och 

innovationspolitiken ska stärka Sveriges konkurrenskraft. Principen att 
lärande sker under hela livet och inte enbart i ungdomsåren ska 
genomsyra både utbildningssystemet och arbetsmarknaden. 
Rekryteringsgapet på arbetsmarknaden ska slutas.
• 
Kvalitetenivälfärdenskahöjas.Välfärdenskavaragenerellochomfattaalla.Reform
ersom stärker möjligheterna till jobb är prioriterade. Nya resurser till 
välfärden går före omfattande skattesänkningar.

•! Sverige ska gå före på miljöområdet. Vi ska ta vårt ansvar för 
miljöproblemen och bidra till att utveckla framtidens klimatlösningar. Vi 
ska aktivt driva miljöfrågorna på både europeisk och global nivå.



Fler jobb är grunden för allt
Vårt mål är arbete åt alla. Kampen mot arbetslösheten är 
socialdemokratins viktigaste uppgift.

Jobbet är för de allra flesta en väldigt positiv och viktig del av livet. 
Arbete ger en egen inkomst, gemenskap och utveckling. Att alla 
människor arbetar och försörjer sig möjliggör en bra välfärd av högsta 
kvalitet, ett samhälle som håller ihop och ökad jämlikhet. För att säkra 
välfärdens finansiering i framtiden behöver Sverige en ny politik för fler 
växande företag, fler i arbete och fler arbetade timmar.

Den borgerliga regeringen har inte klarat uppgiften. Arbetslösheten är 
fortsatt hög. Andelen av befolkningen som är i arbete har minskat och 
långtidsarbetslösheten kraftigt ökat under deras tid vid makten. Den höga 
ungdomsarbetslösheten är ett slöseri som riskerar att släcka framtidstron 
hos en hel generation. Arbetslösheten innebär ofta en tragedi för den 
enskilde, men följden blir också en stor påfrestning på kommunernas 
ekonomi och krympande resurser till välfärden. Med den höga 
arbetslösheten följer dessutom växande klyftor. Barnfattigdomen har 
ökat. Det är inte värdigt Sverige.

Sverige behöver fler jobb. För att klara detta måste de svenska företagen 
stå starka i den internationella konkurrensen. Att en allt större del av 
världsekonomins tillväxt sker utanför Europa innebär både utmaningar 
och möjligheter. I dag riktar sig den svenska exporten i hög grad till 
Europa. En bestående ekonomisk nedgång i Europa får därmed direkta 
konsekvenser för efterfrågan på svenska varor och tjänster. Det går inte 
att ta Sveriges historiskt starka ekonomiska ställning för given. Sverige 
behöver möta utvecklingen genom framtidsinriktade investeringar i 
kunskap och innovationer. Vi ska öka vår konkurrenskraft och vinna 
framgångar på nya internationella marknader.

För att klara jobben är det dessutom viktigt att i lågkonjunktur hålla uppe 
efterfrågan i den inhemska ekonomin och att värna välfärden. Sverige 
behöver både en stark hemmamarknad och en konkurrenskraftig 
exportindustri.

Vår plan för fler jobb bygger på fem grundläggande strategier: Höj 
Sveriges kompetens till världsledande nivå, skapa jobb i växande och 
kunskapsintensiva företag, sätt innovation i centrum, stäng 
rekryteringsgapet på arbetsmarknaden och låt allas framgång bli hela 
Sveriges framgång – ökad jämlikhet och jämställda löner och 
karriärmöjligheter ger fler jobb.

Att bygga in mer kunskap i svenska varor och tjänster är en 
grundförutsättning för fler jobb och tillväxt. Det kräver en bättre 
förskola, grundskola och gymnasieskola, en utbyggd högskola, 
arbetsmarknadsutbildning och vuxenutbildning samt investeringar i 
kompetensutveckling, spetskompetens och forskning.

Fler måste våga släppa taget om det gamla och kliva in i någonting nytt. 
Det ska bli enkelt att byta karriär eller förnya sin utbildning mitt i livet. 
Samhället och arbetslivet efterfrågar allt mer kompetens och våra 
utbildningssystem ska därför anpassas för ett ökat behov av ett livslångt 
lärande. En ny kompetensförsäkring mellan staten och parterna på 
arbetsmarknaden bör skapas för att garantera en återkommande 
kompetensutveckling för löntagarna. Yrkeshögskolor och högskolor bör i 
mycket högre utsträckning än i dag erbjuda utbildning även för den som 
redan har en examen. Det behövs ett nytt kompetenslyft som omfattar 
grund- och gymnasieutbildning samt högskolan och som kombineras 
med yrkesutbildning och bra möjligheter till lärlingsutbildning. Modeller 
för samverkan mellan staten och parterna, inte minst under en 
lågkonjunktur, behöver utvecklas.

Sverige behöver en ny näringspolitik för att få fler företagare med företag 
som växer, anställer, tar fram nya produkter och exporterar. Växkraften i 



entreprenörskap och småföretagande ska tas tillvara. Det handlar om 
ökade möjligheter att finansiera expansion, rekrytera nyckelpersoner, 
utveckla nya varor och tjänster och få stöd för export till växande 
marknader samt tillgång till fungerande ekonomisk trygghet.

Ska vi klara att pressa tillbaks arbetslösheten krävs en modern och aktiv 
regional tillväxtpolitik för hela landet. Statens insatser ska vara inriktade 
på att regionerna ska få möjlighet att växa och utvecklas efter sina skilda 
förutsättningar, såväl i storstäder som på landsbygden. Åtgärder som 
förbättrat stöd till näringslivsutveckling, fungerande regional 
arbetskraftsförsörjning, tillgång till offentlig och kommersiell service 
liksom riskkapital och investeringar i kommunikationer och infrastruktur 
är alla väsentliga inslag i en kraftfull regional tillväxtpolitik.

Framtidens utmaningar ger betydande möjligheter att stärka den svenska 
basindustrin och därmed skapa nya arbetstillfällen.

Ett litet exportberoende land som Sverige är helt beroende av att det 
finns ett fungerande och väl utvecklat strategiskt samarbete mellan alla 
aktörer som kan bidra till att Sverige blir framgångsrikt i den 
internationella konkurrensen.

Ett samhällsområde som lämpar sig väl för detta är den komplexa och 
mycket kunskapsintensiva hälso- och sjukvården (Life Science). Andra 
exempel på högintressanta områden för strategisk samverkan är miljö- 
och energiområdet och den växande besöksnäringen. Detta bidrar till att 
göra vår ekonomi mer diversifierad och vi minskar vår sårbarhet.

Sverige behöver också en sammanhållen innovationspolitik med en 
långsiktig och framåtsyftande forskningspolitik, en effektiv försörjning av 
riskkapital till kunskapsintensiva företag samt exportstöd riktat mot 
innovationstunga företag och växande nya marknader. En sådan marknad 
är miljöområdet. Det vi äter, gör och handlar påverkar vår egen och 
många andras livsmiljö. Om hela världen hade den resursförbrukning 

som vi har i Sverige skulle det behövas över tre jordklot för att försörja 
jordens befolkning. Det krävs gemensamma insatser för att trygga en 
dynamisk tillväxt och hållbar utveckling. En sådan politik innebär också 
möjligheter till fler jobb.

Klimatutmaningen ställer krav på utsläppsminskningar, 
energianvändning, transporter och logistik och på hur vi planerar, bygger 
och investerar i gröna näringar. Dessa insatser stimulerar jobb och 
företagande i hela landet.

De länder som klarar detta står starka inför framtiden. Men det finns 
tecken på att drivkrafterna för nya miljöteknikinnovationer är större i 
flera andra länder än i Sverige. Offentlig upphandling bör användas 
strategiskt för att främja såväl kostnadseffektivitet som sociala och 
ekologiska målsättningar. Inte minst måste den offentliga upphandlingen 
bli mer innovationsdrivande.

Sveriges omställningsförmåga försämras allt mer. Regeringens 
arbetsmarknadspolitik leder till passivitet och inlåsning i stället för 
aktivitet och nya vägar till jobb. Matchningen på arbets- marknaden 
fungerar allt sämre och rekryteringsgapet växer, vilket försämrar 
företagens konkurrenskraft och möjligheter att växa.

Arbetslivets behov av kompetens ska i högre utsträckning styra såväl 
arbetsmarknads- som utbildningspolitiken. För att öka möjligheten till 
arbete och omskolning krävs en bättre samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen och arbetslivet liksom breda satsningar på fler 
utbildningsplatser.

Ungdomsarbetslösheten utgör en stor och växande samhällsutmaning 
som vi socialdemokrater bestämt oss för att lösa. Vi vill införa en 90-
dagars garanti för arbetslösa ungdomar som innebär att individuella 
insatser ska möjliggöras från första dagen av arbetslöshet och att 
individen ska garanteras utbildning, praktik eller jobb inom 90 dagar. Vi 



vill även se ett utbildningskontrakt för unga arbetslösa med innebörd att 
individen ska garanteras insatser som syftar till gymnasiekompetens. 
Stödet ska omfatta såväl utbildning som vägledning, ökad motivation och 
annat stöd. Studierna ska kunna kombineras med jobb eller praktik. 
Samtidigt villkoras ersättningar från det offentliga samt olika typer av 
arbetsmarknadspolitiska insatser av att den unge arbetslöse fullföljer en 
individuellt utformad utbildningsplan.

Alla människor behövs och ska ges möjlighet att försörja sig själva. Det 
krävs en ny politik för att skapa jobb eller utbildning också för personer 
med svag ställning på arbetsmarknaden. För att uppnå jämlikhet behöver 
alla inkluderas. För att möjliggöra detta krävs mycket mer av individuellt 
utformade insatser, till exempel i form av relevanta och anpassade 
hjälpmedel. Här kan sociala företag och andra delar av den sociala 
ekonomin bidra till fler arbetstillfällen. Arbetsförmedlingen ska utvecklas 
och styras mot insatser som ger resultat så att den enskilde 
arbetssökandes behov bättre kan tillgodoses.

En väl fungerande och gemensamt finansierad arbetslöshetsförsäkring är 
en viktig grundsten i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Försäkringen 
ska ge rörlighet på arbetsmarknaden samtidigt som de arbetslösa 
upprätthåller sin efterfrågan och ges trygghet i omställningen.

Men arbetslöshetsförsäkringen är inte längre en 
inkomstbortfallsförsäkring, utan snarare en grundförsäkring. Många 
människor har exkluderats från försäkringen. Nu behövs insatser för att 
skapa en arbetslöshetsförsäkring som stimulerar omställning på 
arbetsmarknaden och ger såväl undersköterskan som ingenjören stabila 
ekonomiska förutsättningar. Målet är en a-kassa där de allra flesta av 
löntagarna får 80 procent av sin tidigare lön i ersättning vid arbetslöshet.¨

Sverige vinner på öppenhet. En mångfald på arbetsmarknaden är 
positivt. Ett fritt ekonomiskt utbyte med andra länder ger fler jobb. 
Arbetskraftsinvandring får dock aldrig användas för att utnyttja och 

exploatera människor. Därför måste reglerna för arbetskraftsinvandring 
ändras. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige och för det krävs starka 
parter på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknaden är allt annat än jämställd. Sysselsättningen bland 
kvinnor är betydligt lägre än sysselsättningen bland män. Kvinnor har 
väsentligt lägre löner än män och denna löneklyfta ligger nästan still. 
Kvinnor har också sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och göra 
karriär. Nästan två tredjedelar av alla chefer i Sverige är män. Medan ett 
heltidsarbete är en självklarhet för de flesta män tvingas fortfarande 
många kvinnor acceptera ett deltidsarbete och en lön som det inte går att 
försörja sig på. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden och det är 
viktigt att skapa incitament och verktyg för att garantera detta.

Grundläggande för att kvinnors löner halkar efter är att de fortfarande 
utför huvuddelen av det obetalda hemarbetet, tar ut merparten av 
föräldraledigheten – och därmed halkar efter i position och lön i 
arbetslivet. Därför vill vi socialdemokrater se en jämn fördelning av 
föräldraledigheten. Arbetsmarknaden är dessutom starkt könssegregerad. 

Många kvinnors arbete är undervärderat. Till det kommer att arbetet med 
att höja kvinnors löner försvåras på grund av brist på lönekartläggning.
Alla människors kompetens måste tas tillvara på arbetsmarknaden. Det 
förutsätter en arbetsmarknad öppen för alla och fri från diskriminering. 
Därför måste politiken utformas så att arbete blir en reell möjlighet för 
människor som i dag missgynnas eller diskrimineras och aktivt verka för 
ett mer jämställt näringsliv och jämställda bolagsstyrelser.

Jobbet kan göra oss friskare om det är utvecklande och erbjuder goda 
arbetsvillkor, men det kan också göra oss sjuka och till sist utslitna om 
stressen är stor eller arbetsmiljön dålig. Arbetsmiljöarbetet ska sättas i 
fokus för att alla ska ha möjlighet att arbeta ett helt arbetsliv. Vi vill se en 
politik för nolltolerans mot dödsolyckor på arbetet och ökade insatser för 



att reducera antalet allvarliga arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade 
sjukdomar.

Alltför många människor lever i dag med helt osäkra arbetsvillkor där 
man med kort varsel rings in till jobbet för enstaka timmar, får låg lön 
och saknar tillräckliga skydd på jobbet. Framtidens jobb där människor 
vågar satsa förutsätter ordning och reda på arbetsmarknaden. Lex Laval 
ska rivas upp och göras om. Missbruket av tidsbegränsade anställningar 
behöver begränsas genom ny lagstiftning.

Om vi ska klara kvaliteten i välfärden framöver krävs att kommuner, 
landsting, non-profitaktörer och privata välfärdsföretag förmår leda och 
ständigt utveckla attraktiva moderna arbetsplatser med goda arbetsvillkor, 
möjligheter till utbildning och karriärutveckling och inflytande över det 
egna arbetet.

Fler bostäder är centralt i en socialdemokratisk jobbpolitik. För att klara 
jobben och öka bostadsbyggandet krävs en aktiv bostadspolitik, ett 
tydligt nationellt mål för bostadsbyggandet samt åtgärder för att minska 
byggkostnaderna och öka investeringarna i bostadssektorn. Även ungas 
möjligheter att komma in på bostadsmarknaden behöver underlättas. 
Bostadsbristen riskerar framtidens tillväxt, minskar rörligheten och 
försvårar matchningen på arbetsmarknaden.

Vi vill se variationsrika bostadsområden och undvika inlåsningseffekter 
på bostadsmarknaden. Vägen mot ett sammanhållet Sverige kräver en 
social bostadspolitik som bidrar till att möta den tilltagande 
boendesegregationen. Människors valfrihet förutsätter att det finns 
attraktiva blandade bostadsmiljöer med olika upplåtelse- och 
boendeformer med såväl villor, radhus som flerfamiljshus. Därför är det 
viktigt med neutrala villkor mellan upplåtelseformerna.

För att klara våra energimål krävs att miljonprogrammets bostäder miljö- 
och klimatsäkras. Detta ger gröna jobb, bättre miljö och en mer hållbar 

bostadssektor.

Socialdemokratins viktigaste prioriteringar inför den kommande 
mandatperioden är därför:
•! Stärk Sveriges innovativa kraft. Skapa ett innovationsråd direkt under 
statsministern. Knyt regionala utvecklingsråd till detta för samverkan 
kring innovationer, näringspolitik och arbetsmarknadspolitik på regional 
nivå. Utveckla modeller för strategisk samverkan inom områden där 
Sverige har stor utvecklingspotential. Stärk statens och regionernas roll 
och ansvar för fler innovationer och nya jobb. Ge statliga myndigheter i 
uppdrag att bidra till nya innovationer genom ökad statlig 
innovationsupphandling.

•! En starkare näringspolitik. Möjligheterna att starta och driva företag 
och komma in på nya marknader ska förbättras liksom tillgången till 
riskkapital. Att växa med fler anställda ska underlättas. Stöd utvecklingen 
av framgångsrika exportföretag, en växande produktiv tjänstesektor och 
små innovativa företag. Slopa arbetsgivarnas ansvar för den andra 
sjuklöneveckan.

•! Tillväxtpotential i hela landet. Den regionala tillväxten är en central 
fråga och ska tas med i utformningen av närings-, utbildnings-, och 
arbetsmarknadspolitiken. Vi vill utveckla hela landets tillväxtpotential. En 
sådan politik måste innehålla åtgärder som förbättrade stöd till 
näringslivsutveckling, fungerande regional kompetensförsörjning, tillgång 
till offentlig och kommersiell service liksom riskkapital och investeringar i 
kommunikationer och infrastruktur.

•! Ungdomar ska jobba eller studera – inte vara arbetslösa. Inför en 90-
dagarsgaranti för arbetslösa ungdomar. Alla ungdomar ska ha rätt till 
jobb eller utbildning och ha ett ansvar att ta vara på dessa möjligheter för 



att få ersättning. Inför ett utbildningskontrakt för alla unga arbetslösa 
under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier. Aktivitetsförbudet på 
Arbetsförmedlingen ska tas bort.

• Människorskahariktigajobbmedegenförsörjning–ellerutbildasigförattkunnafådet. 
Dimensionera vuxen- och arbetsmarknadsutbildningen efter människors 
behov. Avskaffa Fas 3. Ge personer som trots stora insatser inte kan få 
arbete på den ordinarie arbetsmarknaden möjlighet att få anställning med 
lönesubvention och avtalade villkor. Ordna jobb i näringslivet och 
kommunerna med särskilt anställningsstöd och kollektivavtal. Erbjud 
riktiga jobb i föreningslivet. Ge studier till den som saknar 
gymnasieutbildning eller eftergymnasiala studier för den som behöver 
det.

•! Garantera att alla har möjlighet till omställning och en rimlig inkomst under 
omställningstiden. Taket i a-kassan ska höjas så att de allra flesta har en 
ersättning som motsvarar 80 procent av sin tidigare lön. Modellen med 
avgifter till a-kassan som relateras till arbetslösheten i varje kassa ska 
bort.
• 
UtvecklaArbetsförmedlingensverksamhet.Låtförmedlingenanvändapengarmerfr
ittefter människors skiftande behov. Verksamheten behöver 
kvalitetssäkras, dialogen med näringslivet intensifieras och bransch- och 
specialistkompetensen öka. Använd kompetens från kommuner, 
framgångsrika kompletterande aktörer, folkhögskolor samt högskolor 
och universitet. För den som varit arbetslös länge ska det, utifrån en 
individuell bedömning, vara möjligt att studera även reguljär utbildning 
med a-kassa. Arbetsförmedlingens viktigaste uppgift är att stänga 
rekryteringsgapet på arbetsmarknaden och matcha och rusta 
arbetssökande mot de jobb som finns.

•! Ett jämställt arbetsliv. Skillnaden i sysselsättning mellan kvinnor och 
män ska minska. Vårt mål är att ta bort denna skillnad. Heltid ska vara 

norm på hela arbetsmarknaden. I första hand bör frågan lösas genom 
förhandlingar och kollektivavtal. Om denna väg inte är
framkomlig ska lagstiftningsvägen övervägas. 

•! Bra jobb i gemensam sektor. I socialdemokratiskt styrda kommuner 
och landsting lovar vi att
verka för rätt till heltid, tryggare anställningar och en bättre arbetsmiljö. 
Varje ny tjänst ska vara en heltid. Alla anställda ska erbjudas 
heltidsanställning. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än 
två år. Regelbundna medarbetarenkäter med konkreta åtgärder och 
uppföljningsförslag ska genomföras. Bra arbetsvillkor för personalen 
höjer kvalitén.

•! Ge alla löntagare möjligheter till kompetensutveckling. Ta fram en 
kompetensförsäkring mellan parterna. Ge alla universitet och högskolor i 
uppdrag att samverka med arbetsmarknadens parter och staten för att 
garantera vidareutbildning av löntagare.

• Bostadsbristenskamötasmedkraftigtökatbostadsbyggandeochområdesförnyelse. 
Bostadsförsörjningen ska bidra till att skapa förutsättningar för tillväxt, 
minskade klyftor, rörlighet på arbetsmarknaden och stärka Sveriges 
position som kunskapsnation.



Med kunskaper växer Sverige
Människan är en skapande varelse som bygger värde och mening i 
gemenskap med andra. Alla människor ska kunna utvecklas efter sina 
styrkor och intressen. Först när ekonomiska, sociala och kulturella hinder 
rivs ner kan var och en utvecklas som han eller hon vill. Vi 
socialdemokrater vill skapa förutsättningar för att var och en av oss och 
vi alla tillsammans kan bli framgångsrika.

Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt 
en förutsättning för en gynnsam ekonomisk utveckling. Det kräver en 
likvärdig skola för alla. Kunskap blir inte mindre för att den delas av fler 
– tvärtom. Genom att investera i utbildning, forskning och innovation i 
hela landet rustar vi Sverige för morgondagens utmaningar.

Sverige är och ska förbli en nation som satsar på kunskap och 
kompetens. Där ska grunden för vår konkurrenskraft ligga. Ska vi möta 
utmaningen som ett framtidsinriktat land måste vi prioritera investeringar 
i utbildning i dag.

Vi vill se ett livslångt lärande där alla människor har tillgång till en 
högklassig utbildning genom hela livet, från förskola till högre utbildning 
och folkbildning, med goda möjligheter till kompetensutveckling och 
omskolning genom hela yrkeslivet. Grundläggande utbildning ska 
komma människor till del efter förutsättningar och egen förmåga, vara 
öppen för alla och bekostas av oss alla gemensamt.

Förskolan är starten på det livslånga lärandet. Förskolan ska kännetecknas 
av trygghet, lek och lärande. Vi vill successivt fortsätta bygga ut den 
allmänna förskolan så att den är öppen för alla på heltid, oavsett vad 
föräldrarna gör. Förskolans roll ska stärkas för att nå en mer likvärdig 
skolstart för alla barn. De små barnens lust och möjligheter att lära ska 
tas tillvara. Kvaliteten i förskolan ska stärkas.

Förskoleklassen har blivit en uppskattad skolform som vi vill göra 
obligatorisk. Det innebär att skolstarten sker redan vid sex års ålder. Varje 
enskild elevs kunskapsutveckling ska systematiskt följas upp och löpande 
utvärderas från första årskurs. Brister ska upptäckas i tid och resurser och 
insatser sättas in. Elever som har lätt för sig ska få större utmaningar.

Skolans uppdrag är att ge alla elever gedigna kunskaper, en demokratisk 
och social fostran och lust att vilja lära mer. I dagens skola är den största 
utmaningen att höja kunskapsresultaten. Vi vill skapa en modern 
kunskapsskola med kvalitet och kreativitet i centrum. Varje barn ska ges 
möjlighet att växa och utvecklas som individ. Alla skolor ska vara bra 
skolor. Det kräver ett skolsystem där den enskilde elevens utveckling står 
i centrum.

Tyvärr har utvecklingen i den svenska skolan under en lång följd av år 
gått åt fel håll. För sjätte året i rad sjunker resultaten i grundskolan och 
färre elever är behöriga att komma in på gymnasie- skolans nationella 
program.

Vi har även tappat vår tidigare tätposition vad gäller en likvärdig skola. I 
Sverige spelar elevens socioekonomiska bakgrund numera lika stor roll 
för läsförmågan som i Tyskland och USA. Den ökande skolsegregationen 
är en av huvudförklaringarna till de sjunkande kunskapsresultaten. Detta 
är ett stort misslyckande för skolpolitiken vars mål ska vara att hjälpa 
varje elev att nå sin fulla potential.

För att vända den negativa utvecklingen och i stället nå framgång med 
skolan krävs investeringar i lärarna och fokus på kunskap och lärande, 
mindre klasser, ökad likvärdighet och minskade sociala klyftor i skolan 
samt fokus på de framtidskompetenser som eleverna behöver som 
medborgare och löntagare/företagare.

Det enskilt viktigaste för elevernas resultat är att de möter skickliga och 
engagerade lärare som har bra förutsättningar att bedriva en god 



undervisning. Ökande kunskapsresultat i den svenska skolan kräver att 
många ambitiösa och duktiga studenter väljer att utbilda sig till lärare. Då 
ska det också löna sig att utbilda sig till och arbeta som lärare.

Vi vill se en ökad professionalisering av läraryrket med lärare som har rätt 
till en systematisk kompetensutveckling, har gott om tid att bedriva och 
utveckla undervisningen samt bra villkor genom karriärutveckling.  

Skolans verksamhet och skolpolitiken ska utgå från forskning och 
beprövad erfarenhet. Den pedagogiska forskningen behöver utvecklas, 
användas men också bedrivas av lärare. Skolledare ska vara välutbildade 
och ha tid att vara pedagogiska ledare. Sverige ska ha en lärarutbildning i 
världsklass för att kunna få bra lärare.

En annan viktig förutsättning för att vända utvecklingen i skolan är att 
minska klasserna, särskilt i de lägre årskurserna. Forskning visar att 
klasstorlek har betydelse, särskilt för yngre elever när det gäller resultaten 
i skolan.

Skolan ska aktivt bidra till att utjämna människors livschanser. Samhällets 
insatser för en likvärdig och sammanhållen skola behöver stärkas och den 
tilltagande skolsegregationen motverkas. Alla kommuner ska fördela 
resurser till skolan efter elevernas behov utifrån socioekonomiska 
kriterier. För att elever som anländer till Sverige under sin skoltid ska 
kunna nå kunskapsmålen så krävs väsentligt mer resurser än för 
genomsnittseleven. Staten måste bidra till finansiering så att kommuner 
med många nyanlända elever kan klara att erbjuda ett bra mottagande 
och undervisning för dessa. De skickligaste lärarna ska attraheras till 
skolor med lägst resultat. Läxhjälp ska finnas för alla elever. Alla skolor 
ska, liksom högskolor och universitet, ges i uppdrag att ha en bred 
rekrytering. Avgifter ska inte förekomma i grundskolan.

För att motverka den växande skolsegregationen och för att säkerställa att 
barn och ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar möts och 

ges likvärdiga chanser, krävs att kommunerna som ansvariga för skolan 
får möjlighet att aktivt planera när och var nya skolor ska etableras. 

Kommunerna ska ges ett avgörande inflytande vid nyetableringar. Det 
ska krävas ett samarbetsavtal med den offentliga huvudmannen för att 
etablera en ny fristående skola. Staten ska därtill säkra den nationella 
likvärdigheten vid tillståndsprövningen av nya fristående skolor.
För att höja resultaten i skolan behöver skolan ha höga positiva 
förväntningar på alla elever. Genom att satsa på alla elever ökar också 
förutsättningarna för att fler ska nå toppresultat i skolan. Elever med 
funktionsnedsättning ska ges det stöd de behöver för att lyckas i skolan. 

Den nya teknikens möjligheter att utveckla lärandet ska tas tillvara fullt 
ut. Fritidshemmen ska hålla hög kvalitet och vara en integrerad del i 
skolan.

I skolan finns betydande skillnader i prestationer, upplevelser och 
preferenser mellan flickor och pojkar. Pojkar presterar i genomsnitt 
sämre än flickor. Programvalen till gymnasiet är könsstereotypa – särskilt 
till de yrkesförberedande programmen. Flickor är mer stressade i skolan 
och mår generellt sämre i tonåren. Elevhälsan och studie- och 
yrkesvägledningen är viktiga resurser i skolan för att stödja såväl flickor 
som pojkar.

Det är en viktig utmaning för skolan att bryta könsnormer. Om 
jämställdhetsarbetet i skolan och i utbildningssystemet i övrigt ska bli 
effektivt måste det bedrivas kontinuerligt enligt principen om 
jämställdhetsintegrering. Vi vill också aktivt verka för fler män i 
pedagogiska yrken i förskolan och grundskolans tidiga år.

Dagens gymnasieskola står inför helt andra utmaningar än vad som 
gällde för bara några årtionden sedan. I dag krävs en gymnasieutbildning 
för att få ett jobb och för att klara sig i ett allt mer komplext och 
kunskapsintensivt samhälle. Det blir tydligt inte minst när man studerar 



ungdomars långtidsarbetslöshet. Den viktigaste orsaken till att ungdomar 
är långvarigt arbetslösa är bristande utbildning. Dagens och framtidens 
arbetsliv och samhälle kräver gedigna kunskaper av alla.

Det är ett naturligt nästa steg att gymnasieskolan blir en del av den 
obligatoriska skolutbildning i Sverige som alla ungdomar går. Alla 
gymnasieutbildningar ska ha en bred och gemensam kunskapsbas och ge 
behörighet till högre utbildning. Alla elever ska kunna välja mellan tydliga 
inriktningar som syftar till vidare studier eller direkt till ett yrke. Alla 
yrkesprogram ska ha en tydlig koppling till relevant bransch på 
arbetsmarknaden som bygger på ett samarbete mellan huvudmän, 
branscher, företag och fackliga organisationer.

Satsningar på utbildning och forskning gör att vi bättre kan förstå den 
värld vi lever i och också göra den bättre. Ett demokratiskt samhälle 
behöver självständiga lärosäten och forskare som förutsättningslöst 
analyserar och ifrågasätter samt värnar den fria och skapande tanken.
Sverige ska ha en världsledande utbildningsnivå i hela befolkningen. En 
växande andel av jobben kommer att kräva en högre utbildning. Sverige 
behöver tillhöra de länder i världen som har högst andel med högre 
utbildning. Vi har inte råd att tappa i andel välutbildade jämfört med 
andra länder.

Det är också avgörande att rekryteringen till högskolan breddas. Alla 
människors förmåga ska tas tillvara oavsett deras sociala eller etniska 
bakgrund. Allt annat är ett orättvist slöseri för såväl samhället som den 
enskilda.

För att kunna driva morgondagens forskning och innovation så behöver 
Sverige ett större internationellt utbyte. Införandet av studieavgifter har 
kraftigt reducerat antalet utomeuropeiska studenter. För att öka utbytet 
med andra delar av världen, och möjliggöra för fler studenter attstanna i 
Sverige för att arbeta och forska, behöver en andel av studieplatserna 
öppnas för

utomeuropeiska studenter. Utgångspunkten ska vara att studier i Sverige 
är avgiftsfria.

Sverige har inte råd med en ojämställd akademi där kvinnor inte når 
toppositioner. Vi vill öka jämställdheten inom akademin, inte minst vid 
fördelningen av forskningsmedel. En grundförutsättning för 
framgångsrik forskning är forskarnas arbetsvillkor. Därför vill vi se att 
alla doktorander anställs från första dagen.

Sverige behöver välja en väg för sin forsknings- och innovationspolitik 
som främjar svenskt deltagande i den främsta internationella 
kunskapsutvecklingen, och ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv 
samtidigt som den möter hela bredden av utmaningar, regionalt, 
nationellt och globalt. En långsiktig och sammanhållen forsknings- och 
innovationspolitik är en förutsättning för att lärosätena ska kunna bedriva 
ett strategiskt arbete och satsa på nya osäkra projekt som kan leda till 
vetenskapliga kunskapssprång. Forskningen i Sverige ska både erbjuda 
framstående grundforskning och framtidsinriktad tillämpad forskning 
som sker i nära samverkan mellan näringsliv och akademi.

Socialdemokratins viktigaste prioriteringar inför den kommande 
mandatperioden är därför:
•! Stärk förskolan. Det är centralt att förskolan fokuserar på lärande 
och fördjupat arbete med läroplanen. Barns rätt till heltid i förskola 
oavsett vad deras föräldrar gör ska successiv byggas ut och allmän 
förskola ska införas från två års ålder. Vårdnadsbidraget ska avskaffas och 
kvaliteten i pedagogisk omsorg ska höjas. Kommuner ska ha lagstadgad 
skyldighet att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

•! Alla elever ska nå målen i grundskolan. Utvecklingen med sjunkande 
resultat i skolan måste vändas. Som ett mål på vägen vill vi till år 2020 
halvera andelen elever i grundskolan som inte är behöriga att börja på 
något av gymnasiets nationella program, från i dag drygt tolv till sex 
procent. Klasstorlekarna ska minska i de lägre årskurserna. Ett program 



för kvalitetssäkring av den svenska skolan ska tas fram. Skolornas resultat 
ska utvärderas varje år och det ska finnas en skyldighet att åtgärda brister. 
Skolor som inte möter kvalitetskraven ska ytterst kunna stängas. Den nya 
teknikens möjligheter att utveckla lärandet ska tas tillvara fullt ut i skolan.

• Skapaenskolautansocialaklyftor.Resursertillskolorskafördelasefterelevernas 
förutsättningar och behov. Varje barn ska ha rätt till det stöd han eller 
hon behöver för att nå kunskapsmålen och utvecklas efter sina 
förutsättningar. Läxhjälp ska erbjudas till alla barn. Förskoleklassen för 
sexåringar ska göras obligatorisk.

•! Investera i lärare och skolledare. Läraryrket ska utvecklas genom 
kompetensutveckling och ökade karriärmöjligheter. Skolledares 
pedagogiska ledaruppdrag ska sättas i förgrunden. Vi vill göra 
lärarutbildningen attraktiv och underlätta för fler studenter med annan 
utbildningsbakgrund eller som redan är yrkesverksamma att skaffa sig en 
lärarutbildning och arbeta som lärare i skolan.

Högskolor och universitet ska finnas i hela landet och byggas ut ytter-
ligare. Att forskning och utbildning bedrivs i hela landet bidrar till tillväxt 
och välfärd i alla Sveriges regioner. Forskning vid alla lärosäten har en 
avgörande betydelse för kvaliteten i den högre utbildningen. Vi vill ha en
mångfald i högskolelandskapet där lärosäten med olika profil ges 
utrymme att utvecklas. Både våra större lärosäten och de mindre inom 
specialiserade områden ska hålla hög klass på såväl avancerad utbildning 
som forskning.

• 
Allaskahaenfullständiggymnasieexamenföre25årsålder.Somettmålpåvägenvillvitill
år 2020 halvera andelen unga mellan 18 och 24 år som inte har en 
gymnasieexamen eller studerar för att få det. Gymnasieskolan ska göras 
obligatorisk. Gymnasiets yrkesprogram ska göras om till yrkescollege i en 
nära samverkan med arbetslivet.

•! Alla som vill och är behöriga ska ha möjlighet att studera på yrkeshögskolan 
eller högskolan. Vårt mål är att hälften av 30–34-åringarna ska ha 
genomgått en minst tvåårig högre utbildning (högskola och 
yrkeshögskola) år 2020. Alla gymnasieutbildningar ska ge behörighet till 
högre utbildning. Högskolor och universitet ska finnas i hela landet, 
Yrkeshögskolan ska byggas ut och kvaliteten i den högre utbildningen 
ska stärkas.

• Sverigeskavaraenledandekunskaps-
ochforskningsnation.Enstrategisksamverkanmellan offentlig sektor, akademi 
och näringsliv ska utvecklas. Kvinnor och män ska ha samma möjlighet 
att göra forskarkarriär. Unga forskare ska erbjudas goda villkor och 
doktorander anställas från första dagen.



En bra välfärd gör att människor 
växer och jobben blir fler
Sverige ska vara ett välfärdsland som bygger på sammanhållning. Alla ska 
bidra och alla ska få del. Vi socialdemokrater är övertygade om att det ger 
bäst förutsättningar för alla människor att växa och förverkliga sina 
livsdrömmar.

Vi sätter jobben först för att också klara ekonomin och kvaliteten i 
vården, skolan och omsorgen. Därför är full sysselsättning det 
övergripande målet för oss även inom välfärdspolitiken. Vår välfärd 
bygger på att alla som kan arbeta också gör det.

Samtidigt är en bra välfärd viktig för att jobben ska bli fler. När välfärden 
fungerar och omfattar alla vågar människor mer; byta jobb, starta företag, 
flytta eller börja studera. Det skapar ett positivt förändringsklimat, vilket i 
sin tur gynnar den ekonomiska utvecklingen i en modern globaliserad 
ekonomi med ett högt omvandlingstryck. Framöver behövs därför 
satsningar på välfärden som underlättar för fler människor att komma i 
arbete och för att öka attraktiviteten i välfärdsyrkena.

Vi socialdemokrater står upp för den generella välfärden. Välfärden ska 
erbjuda mer än bara grundtrygghet. Välfärden ska omfatta alla - oavsett 
inkomst - och finansieras solidariskt. Alla ska både ha rättigheter och 
skyldigheter, och ingå på lika villkor. Om välfärden håller en hög kvalitet, 
styrs av behov och ges på lika villkor oavsett bakgrund så sprider den 
risker, möjligheter och trygghet över livet, men också mellan 
generationer. Därmed höjer den samhällets ekonomiska effektivitet. Den 
generella välfärden är den modell som bäst förmår öka individens frihet 
genom stor social rörlighet och breda möjligheter att träffa sina livsval 
efter egen vilja och förutsättningar. Det är smart.

Vi ser i dag att välfärden tyvärr inte alltid fungerar som vi förväntar oss 
att den ska göra. Skattesänkningar har fått gå före en bra välfärd. Inte 
minst har vi sett skrämmande kvalitetsbrister i äldreomsorgen, men också 
att klyftorna mellan barn och ungdomar ökat.

Alla barn har rätt till en bra uppväxt. De ska få de bästa förutsättningarna 
att förverkliga sina drömmar. Därför vill vi socialdemokrater se en 
föräldraförsäkring som ger båda föräldrarna möjlighet att vara hemma 
med barnen, ett barnbidrag som ger barnfamiljerna bättre möjligheter att 
klara familjeekonomin, en förskola och skola som ger förutsättningar för 
alla barn att få med sig de kunskaper som behövs i livet och en kultur- 
och fritidspolitik som ger alla barn tillgång till idrottsutövande och eget 
kulturellt skapande. Vi vill utveckla kultur- och musikskolorna och 
möjliggöra att alla barn och ungdomar har möjlighet att delta. Så gör vi 
Sverige till ett av de allra bästa länderna att växa upp i.

Vi behöver också ta ett gemensamt ansvar när något gått snett. Nästan all 
brottslighet börjar i ungdomsåren. För en liten grupp är detta 
inledningen till långvarig och allvarlig kriminalitet. Det är vår övertygelse 
att fler av dessa ungdomar kan fångas upp, inte minst för att bryta 
rekryteringen till den organiserade brottsligheten. Den egna familjen är 
naturligtvis avgörande men höga krav ska också ställas på samhället. Ur 
ojämlikhet, otrygghet och missbruk föds kriminalitet. Minskad 
segregation, förebyggande arbete, missbrukarvård, bekämpning av våld i 
nära relationer, sociala investeringar och ett arbete med 
frivilligorganisationer är därför viktiga. Den som begått ett brott måste 
snabbt nås av en reaktion. I områden med hög kriminalitet behöver vi 
polisiära resurser på plats. Kommunerna kan ges bättre verktyg för att 
motverka etablering av kriminella nätverk.

Barn behöver en nära relation till sina föräldrar. Därför är det viktigt med 
ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Dessutom förbättras 
jämställdheten på arbetsmarknaden när arbetsgivaren vet att båda 
föräldrarna är hemma när barnen är små.



För att utjämna skillnader i lön och arbetsvillkor krävs en förändring i 
uttaget av föräldrapenningen. Vi socialdemokrater vill att föräldraförsäk-
ringen ska delas lika mellan föräldrarna. Som ett steg på vägen ska den 
delas i tre lika delar.

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen kommer att öka 
ganska kraftigt under de närmaste årtiondena. Att vi får leva längre är en 
stor framgång för vårt välfärdssamhälle. Många goda år läggs till livet 
efter arbetslivet för de allra flesta. Ett aktivt och gott liv efter pensions- 
åldern ska stimuleras. Samtidigt innebär en åldrande befolkning en stor 
utmaning för äldre- omsorgen, sjukvården och vårt gemensamma 
pensionssystem. För att klara den ekonomiska utmaningen behöver vi 
öka sysselsättningen och antalet arbetande timmar. Vi vill möjliggöra för 
fler att arbeta längre. Därför ska vi förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö 
så att fler orkar arbeta fram till pensioneringen.

Funktionshinderspolitiken är en rättighets- och jämlikhetsfråga och en 
central del i välfärden. Personer med funktionsnedsättning ska ha 
möjlighet att verka i vardagen på samma villkor som människor utan 
funktionsnedsättning vad gäller delaktighet och tillgänglighet.

Kvaliteten i äldreomsorgen ska höjas samtidigt som vi möter ökade 
behov av vård, omsorg och personal. Den grundläggande kvaliteten ska 
vara så hög att de äldre inte blir beroende av att köpa tilläggstjänster eller 
av att deras anhöriga går ner i arbetstid för att hjälpa sina föräldrar. 

Äldreomsorgen måste därför skifta fokus från ett vårdperspektiv där 
samhället ganska ensidigt bestämmer förutsättningarna. Äldre ska ha 
samma rätt som alla andra att påverka sitt liv och sin vardag.

Den svenska sjukvården rankas i dag mycket högt i internationella 
jämförelser när det gäller medicinsk kvalitet. Ska svensk hälso- och 
sjukvård kunna behålla den toppositionen måste den ha tillgång till den 
allra senaste kunskapen, professionella medarbetare, de mest avancerade 

behandlingsmetoderna, teknik och läkemedel för att kunna bota, lindra 
och förebygga sjukdomar och främja hälsa. Läkemedel är en viktig del av 
sjukvården och läkemedelsförsörjningen ska vara effektiv, säker och med 
god tillgänglighet. Forskning och utveckling måste vara en central och 
integrerad del i svensk hälso- och sjukvård så att ny kunskap snabbt når 
ut och används i vården och kommer patienten till del. Det gäller inte 
minst på patientsäkerhetsområdet där vi vill se en nollvision för antalet 
undvikbara vårdskador.

När det gäller psykiatrin behövs gemensamma mål för flera 
samhällssektorer och en nationell plattform som slår fast vad som är 
psykiatrins uppdrag och hur den ska utvecklas. Vi föreslår en långsiktig 
nationell handlingsplan för vård och stöd.

Vård är en mänsklig rättighet. Hälso- och sjukvården ska styras 
demokratiskt och finansieras gemensamt och solidariskt. Det krävs ett 
tydligt politiskt ledarskap för att prioritera vården för de sjukaste och 
sköraste. Alla ska ha rätt till sjukvård på lika villkor. Även asylsökande 
och papperslösa måste få god sjukvård. Det är enbart den enskildes 
vårdbehov som ska avgöra vilken vård han eller hon ska få.

En framgångsrik folkhälsopolitik förutsätter ett förebyggande och 
hälsofrämjande arbete vilket kräver samordning mellan olika 
politikområden på alla nivåer. Vi vill tillsätta en nationell kommission för 
jämlik hälsa för att åtgärda de stora och växande folhälsoklyftorna i vårt 
land.

Tandhälsan spelar roll för hela kroppens välmående. Tandstatusen är en 
klassfråga. Vi ska göra en översyn av tandvården och ta steg mot en 
jämlik tandhälsa.

Köer och väntetider är besvärande för patienten och dyrt för samhället. 
Bristen på exakta besked är ibland lika besvärligt som väntan i sig och 
skapar missnöje med vården. Vi socialdemokrater prioriterar en god 



tillgänglighet och ett gott bemötande i sjukvården. Vi vill stärka 
patientens ställning i vården.

Idag finns exempel på att privata företag inom välfärden tummar på 
kvaliteten för att kunna göra stora vinster, till exempel genom en lägre 
personaltäthet i friskolor och på privata äldreboenden. Det är 
oacceptabelt. Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte 
till aktieägares vinstuttag. Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden.

För att motverka att vinstintresset sätts före kvaliteten och för att 
upprätthålla välfärdssektorns framtida legitimitet krävs att möjligheterna 
för riskkapitalister och andra aktörer att plocka ut privata vinster, och 
göra andra former av värdeöverföringar från välfärdssektorn, avsevärt 
begränsas. Den främsta kvalitetsfaktorn är personalen och dess 
kompetens. Därför ska det ställas krav på bemanning, personalkostnader 
eller andra kvalitetsrelaterade kostnader i välfärden, så att de inte kan vara 
väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande kommunal och 
landstingskommunal verksamhet. Sammantagna ska våra förslag om 
nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden förbättra 
kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald och 
valfrihet garanteras.

För att ny välfärdsverksamhet ska kunna starta måste det finnas 
tillräckligt med underlag i form av exempelvis elever eller vårdtagare. 
Lagen om valfrihet ska inte vara obligatorisk, och bör dessutom 
förändras så att fri etablering inte längre är möjlig. Kommuner och 
landsting avgör om upphandlingar och valfrihetssystem ska riktas till 
enbart non profitaktörer.

Vi socialdemokrater ser kulturen som en viktig del av välfärden. Konsten 
och kulturen är starka krafter som kan bidra till att skapa ett rikare 
samhälle att leva i. Vi vill därför släppa loss kraften i kulturen och stärka 
och utveckla den kreativitet, sprängkraft och möjligheter som finns i 
konst och kultur. Det är viktigt för att kultur och även media har ett 

värde i sig – som fria och oberoende aktörer, men också för att många av 
framtidens jobb finns inom kulturen och de kreativa näringarna. En 
grundläggande förutsättning för detta är att vi ser den kulturella 
infrastrukturen som ett gemensamt ansvar. Folkbildningen med dess 
bildningssträvanden, och sitt fokus på det livslånga lärandet, ska 
utvecklas. I en socialdemokratisk kulturpolitik är amatörkulturen och det 
professionella kulturlivet varandras förutsättningar.

Vi vill uppmuntra engagemang. Medborgare ska kunna känna delaktighet 
och vara medskapande istället för att reduceras till att vara kunder och 
klienter. Därför vill vi skapa goda förutsättningar för ideella föreningar, 
kooperativ, samfund, aktionsgrupper och andra sammanslutningar i det 
civila samhället och forma framtiden i en levande dialog med dessa.

Socialdemokratins viktigaste prioriteringar inför den kommande 
mandatperioden är därför:
• 
Stärkdengenerellavälfärdsmodellen.Detkrävsensammanhållenpolitikföratttage
mensamt ansvar för en hög kvalitet inom den offentligt finansierade 
välfärden med väl fungerande trygghetsförsäkringar och en 
arbetsmarknad i full sysselsättning.
• 
Välfärdenskaomfattaalla.Segregationenharökatdesenasteåren.Detfinnsområ
dendär välfärden är otillräcklig, både i fråga om resurser och i hur dessa 
används. För att skapa jämlikhet i skola, vård och omsorg krävs särskilda 
insatser och lösningar.

•! Säkra kvaliteten i äldreomsorgen. En långsiktig kvalitetsplan för den 
svenska äldreomsorgen ska tas fram. Kvalitetsplanen behöver sträcka sig 
fram till 2025 med etappvisa mål och delmål. Planen ska stimulera 
innovationer i äldreomsorgen, ett hälsofrämjande arbete på alla nivåer, en 
ökad tillgänglighet, åtgärda kvalitetsbrister och öka jämlikheten, 
inflytandet och valfriheten för de äldre samt innehålla ett program för 



generationsväxling för personalen. Personalen ska garanteras rätt till 
heltid, utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling, bra arbetsmiljö och 
bra arbetsvillkor.

•! Ge vård efter behov. Det ska bara vara hälsotillståndet som avgör när 
och hur man får del av offentligt finansierad sjukvård – aldrig 
privatekonomi eller olika privata försäkringar. Möjligheten att köpa sig 
förtur (gräddfiler) på offentligt finansierade sjukhus ska stoppas.

•! Ge vård i tid. Inför ett patientkontrakt som omfattar alla delar i 
hälso- och sjukvården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. Vi vill 
stärka patienternas möjligheter att styra när behandling ska ske. I 
kontraktet ska det finnas en tidsplan för remisser och eventuella 
behandlingar och det ska framgå vem som ska utföra behandlingarna och 
hur det ska vara med återbesök och eftervård.

•Införnationellakvalitetslagarförordningochredaivälfärden.Partistyrelsenssamladefö
rslagför ordning och reda i välfärden ska genomföras i syfte att förbättra 
kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald och 
valfrihet garanteras.

•! Ge fler tillgång till kulturskapande och kulturupplevelser. Prioritera barns 
och ungas kultur i hela landet. Sociala och ekonomiska hinder för 
kulturella upplevelser ska motverkas. Utveckla kultur- och musikskolan 
och verka för att alla barn och unga ska få möjlighet att delta. Inför fri 
entré på statliga museer.
• 
Jämställtuttagavföräldraförsäkringen.Avgörandestegskatassåattettmerjämställtu
ttagav föräldraförsäkringen uppnås redan under nästa mandatperiod. Ett 
sätt är att knyta en ytterligare månad inom föräldraförsäkringen till 
respektive förälder.

Ansvar för morgondagen med en 
bättre miljö i dag
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen fortsätter att stiga i 
samma takt som nu kommer det att leda till allvarliga konsekvenser för 
livet på jorden. Vi ser dessutom en pågående global kris för den 
biologiska mångfalden, där en av de största artutrotningarna i planetens 
historia pågår. Nätet av arter som bygger våra ekosystem är 
förutsättningen för vår existens eftersom de producerar all vår mat, allt 
vårt rena vatten och allt det syre vi andas. Nu krävs ett sammanhållet 
globalt och nationellt politiskt arbete för att säkra en god miljö även i 
framtiden.

Glappet mellan vad klimatforskningen säger att vi ska göra och de 
politiska åtgärder som sker internationellt växer. Vi är på väg mot en 
värld med kraftigt stigande temperaturer och där förutsättningarna för 
mänskligt liv kraftigt försämras.

Vårt vägval är odiskutabelt. Ökningen av växthusgaser i atmosfären 
måste upphöra. Vi står inför en omställning. Från ett samhälle som 
bygger på fossila bränslen, till ett som bygger på det förnybara.

Vi socialdemokrater känner tillförsikt eftersom vi har genomfört stora 
samhällsförändringar tidigare. Vi ledde omställningen från Fattigsverige 
till välfärdsland. Vi ska klara klimatomställningen på samma sätt.

En aktiv klimatpolitik är en politik för framtidens jobb och därmed för 
framtidens välfärd. Investeringar i ny effektiv miljö- och klimatvänlig 
teknik stärker företagens konkurrenskraft, skapar nya företag och innebär 
ökad potential för handel och exportintäkter. Genom att Sverige går före 
i omställningen kan våra företagare bli världsledande i att utveckla den 
teknik och miljöprofil som världen efterfrågar i kampen mot 
klimatförändringarna.



För oss socialdemokrater är det uppenbart att politiken är helt nödvändig 
för att klara klimatomställningen. Marknaden klarar inte omställningen 
själv. Det ligger ett ansvar för oss som politiker och som individer att 
göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Med rätt 
styrinstrument kan såväl offentliga som privata aktörer utgöra en positiv 
kraft i att utveckla ny teknik och bygga ett hållbart samhälle.

Det går dessutom att åstadkomma stora förändringar genom att 
människor tar ett klimatansvar i sin egen vardag. Alla kan vi ändra hur vi 
lever och vad vi handlar. Politiken har en viktig roll att ge ett tillräckligt 
stöd så att alla fullt ut kan göra aktiva val. Konsumenter ska få bättre 
information om matens innehåll, näringsvärde och ursprung.

Det är vi i de rika industrialiserade länderna som historiskt stått för de 
största utsläppen av växthusgaser och det är de fattigaste länderna som 
drabbas hårdast av klimatförändringarna. Därför menar vi att 
grundprincipen är att den industrialiserade världen har ett historiskt 
ansvar för klimatförändringarna. Vi socialdemokrater ska verka för att 
göra klimatpolitiken rättvist utformad, såväl globalt som nationellt.

Att försöka klara våra utsläppsmål genom att köpa utsläppsminskningar i 
andra länder är kortsiktigt. Det gör vårt näringsliv mindre 
konkurrenskraftigt på lång sikt och hämmar omställningstrycket. Vår 
trovärdighet kräver att vi tar ansvar på hemmaplan.

Vi vill att EU ska vara en union för hållbar tillväxt och full sysselsättning. 
Ett väl fungerande EU bidrar till ett starkt och tryggt Sverige. Klimat- 
och miljöarbetet inom EU är ett av de bästa exemplen på hur vi 
gemensamt kan möta hot som inget land kan klara ensamt. Vi 
socialdemo- krater vill att Sverige ska vara ett land som är med och driver 
EU:s aktiva klimatpolitik - inte bromsar den.

Vi vill använda ekonomiska styrmedel för att stimulera fler människor 
och företag att ändra beteende så att alla kan hjälpas åt att skapa en 

utveckling som både är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Hit 
hör miljöskatter, men också lagstiftning, utsläppsrättigheter och certifikat. 
Styrmedlen ska utformas så att de stimulerar till arbete och företagande, 
stärker industrins konkurrenskraft och bidrar till en hållbar utveckling.

En stor och viktig del av klimatarbetet behöver ske på lokal nivå. Vi 
socialdemokrater tänker gå före och använda offentlig upphandling, 
investeringar i miljövänlig fjärrvärme, återvinning av hushållsavfall för 
biogasproduktion, en övergång till fossilfri kollektivtrafik, prioritering av 
gång-, cykel- och kollektivtrafik i samhällsplaneringen samt andra 
åtgärder på kommunal nivå för att ställa om Sverige.

Sverige behöver bryta sitt oljeberoende och leda omställningen till 
hållbara material och bränslen. Genom samarbete mellan forskning, 
näringsliv och politik kan Sverige bli ledande inom området grön kemi.
Vår närmiljö är fylld av kemikalier. Kemikalierna spelar inte sällan en 
avgörande roll för att förbättra våra liv, exempelvis som beståndsdelar i 
läkemedel. Samtidigt är det av yttersta vikt att alla risker med kemikalier 
minimeras och kontrollen effektiviseras. Farliga kemikalier i vår närmiljö 
innebär en stor hälsofara och ett hot mot vår miljö. Inte minst viktigt är 
att minska miljö- och hälsoriskerna i barnens offentliga miljöer.

Miljöproblemen i både Östersjön och Västerhavet är oroande. 
Havsmiljön skadas av övergödning, utfiskning och oljeutsläpp. Det är 
inte längre möjligt att återskapa havens ekosystem till de förhållanden 
som rådde före det omfattande industriella fisket tog sin början. Men 
med strategiska insatser kan vi få ekosystemen att fungera på ett 
tillfredsställande hållbart sätt.

Sverige behöver en god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. 
Detta är inte minst av stor betydelse för sysselsättningen i den elintensiva 
industrin. Vi vill skapa jobb genom investeringar i det svenska 
energisystemet. Sverige har unikt bra naturliga förutsättningar för 
förnybar energi med vår goda tillgång på vind, vatten och skog. Den 



förnybara energin har mycket stor potential att byggas ut under lång tid 
framöver. All svensk energi kan på sikt komma från förnybara källor.
Kärnkraften ska successivt fasas ut, med hänsyn till sysselsättning och 
välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara 
källor samt energieffektivisering.

Sverige är dock ett av världens mest kärnkraftberoende länder. 
Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång 
tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt. Den 
svenska industrins konkurrenskraft ska säkras genom trygg tillgång till el 
och bibehållen effekt i energisystemet. Detta ska göras genom kraftfulla 
satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Sverige ska ställa 
om till en hållbar energiförsörjning.

För att klara omställningen i energisystemet krävs att vi producerar mer 
energieffektivt. Vi måste minska den totala förbrukningen, verka för en 
effektivare energianvändning inom industrin liksom en fortsatt 
omställning av transport- och bostadssektorn.

Förutsättningarna att klara både industrins konkurrenskraft och 
omställning inom ramen för en effektiv klimatpolitik ökar med en 
blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken. Sedan de 
borgerliga partierna visat sig ovilliga att nå en överenskommelse är 
osäkerheten för industrin betydande. I regeringsställning kommer vi att 
bjuda in till nya blocköverskridande samtal i syfte att skapa en långsiktigt 
hållbar energiöverenskommelse. Vårt mål med en sådan 

överenskommelse är att trygga tillgången på el och annan energi med en 
energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat – och 
att göra det på internationellt konkurrenskraftiga villkor.

Socialdemokratins viktigaste prioriteringar inför den kommande 
mandatperioden är därför:

•! Minska utsläppen av växthusgaser. Sverige ska år 2050 vara ett land 
utan fossila bränslen. För att ge tydliga långsiktiga signaler vill vi införa 
ett klimatpolitiskt ramverk som leder till att utsläppen minskar med minst 
90 % till år 2050 jämfört med 1990. Delmål för år 2030 och 2040 liksom 
sektorsvisa mål ska finnas med och årliga avstämningar av klimatmålen 
ska göras.
• 
Effektiviseratransportsektornochminskautsläppen.Kollektivtrafikenutökas,järnvä
gblirdet naturliga valet mellan våra storstäder och mer av godset ska 
transporteras på järnväg och fartyg. Styrmedel ska användas för att ställa 
om fordonsflottan så att den blir fri från fossila utsläpp. Vi vill se en 
miljöbilsbonus för bilar med liten klimatpåverkan som betalas av en 
registreringsavgift för bilar med stora utsläpp.
• 
Aktivtdrivapåförettglobalt,ambitiöstochbindandeklimatavtal.Måletmåstevaraatthej
da temperaturökningen under 2 grader. Sverige och EU ska gå före och 
minska sina utsläpp. Vi vill se en global utsläppshandel inom 
konkurrensutsatta energiintensiva industrier som stålindustrin och 
effektiva globala instrument för tekniköverföring och finansiering av 
klimatåtgärder i utvecklingsländerna.

•! Klara de svenska miljömålen. Tydliga åtgärder för att klara de svenska 
miljömålen ska arbetas fram. Koldioxidutsläppen ska minska. Den 
biologiska mångfalden ska skyddas. Nya kemikalier ska enbart tillåtas om 
det är bevisat att de är ofarliga och befintliga kemikalier ska bytas ut om 
det finns mindre farliga alternativ på marknaden. På motsvarande sätt ska 
användningen av tungmetaller minimeras. En plan för att kraftigt minska 
övergödningen av haven och säkra vattenkvaliteten är nödvändig.

•Tryggaenergiförsörjningen.Sverigeskahaettöverskottavel.Vivillseenblockövers
kridande energiöverenskommelse.
•! Bygg ut den förnybara energin. Vi vill främja investeringar i utbyggnad 
av bland annat vind, sol och biobränslen. Målet ska vara minst 30 TWh 



ny el från förnybara källor år 2020. Vi vill investera i energiforskning så 
att Sverige kan vara i fronten när det gäller att ta fram ny och innovativ 
energiteknik. Ägandet i Vattenfall ska användas så att bolaget blir ledande 
i energiomställningen. Hushållen ska ha möjlighet att på ett ekonomiskt 
hållbart sätt producera sin egen energi genom att de får en 
nettodebitering. Smarta elnät som stödjer energieffektiviseringen och 
klarar den ökande användningen av förnybar energi ska byggas ut.
• 
Ökaenergieffektiviseringen.Viskastimuleraochuppmuntraenergieffektivisering.
Bostäderna från miljonprogrammet ska byggas om på ett miljöriktigt och 
hållbart sätt för minskad energiförbrukning. Nya hus ska byggas med 
lågenergimetoder och -förbrukning. Så kallade vita certifikat som ställer 
krav på elleverantörerna att bidra till effektivisering ska införas.

En rättvis värld är möjlig
Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors 
frigörelse, utveckling och rätt till arbete. Vi vill utrota fattigdomen, skapa 
en säkrare och ekologiskt hållbar värld, stärka demokratin, respekten för 
de mänskliga rättigheterna och folkrätten.

Globaliseringen är en stark kraft i samhällsutvecklingen. Den öppnar nya 
exportmarknader och sänker priserna på många konsumtionsvaror. 
Globaliseringen förskjuter makt och rikedomar mellan länder och inom 
länder. I länder som Kina, Indien och Brasilien lyfter sig hundratals 
miljoner människor ur fattigdom. I dag finns flera ekonomiska och 
politiska maktcentra i världen. De globala klyftorna minskar samtidigt 
som klyftorna inom många länder ökar.

Ekonomin är globalt sammanflätad. En ekonomisk störning sprider sig 
blixtsnabbt över världen. Väldiga marknadskrafter kan få oöverblickbara 
konsekvenser. Fria fackföreningar och fackliga rättigheter är viktiga i 
kampen för global rättvisa. När klimatfrågorna växer ökar 
medvetenheten om att alla människor delar en gemensam miljö. Det 
internationella samfundet har hittills inte lyckats att möta de utmaningar 
som klimatfrågan reser.

Vi socialdemokrater vill se en ny inriktning på Sveriges utrikespolitik. 
Arbetet mot klimat- förändringar, opålitliga finanssystem och orättvisor 
samt kampen för demokrati, mänskliga rättigheter, fred och nedrustning 
ska bedrivas med kraft. Utrikespolitiken ska ha en bred förankring. 
Sverige ska vara en stark röst i världen, aktiv och drivande mot förtryck 
och orättvisor, för frihet, fred och solidaritet.

Sveriges säkerhetspolitik ska vara tydlig och klar. Den svenska militära 
alliansfriheten har tjänat och tjänar vårt land väl. Sveriges militära 
alliansfrihet har inte betytt passivitet utan ett aktivt ansvarstagande för 
både vår egen och andras säkerhet. Sverige ska inte vara medlem i Nato. 



En modern svensk säkerhetspolitik byggs i stället på ett ökat nordiskt 
samarbete, en aktiv Östersjö- politik, ett fördjupat samarbete i EU och ett 
starkare stöd till Förenta Nationerna. Sverige ska inte förhålla sig passivt 
om en katastrof  eller ett angrepp skulle drabba ett EU-land eller ett 
nordiskt land och vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt 
om Sverige drabbas.

Socialdemokratin behöver ta ett politiskt ansvar för att ställa om 
försvarsindustrin till en ny säkerhetspolitisk situation och modernisera 
regelverket för vapenexport, bland annat genom att införa ett så kallat 
demokratikriterium. Sverige behöver ett skarpt regelverk som förhindrar 
vapenexport till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker 
mänskliga rättigheter. Socialdemokraterna vill ta initiativ till större 
öppenhet och transparens vad gäller Exportkontrollrådets behandling av 
exportlicenser genom att riksdagen informeras.

Världen formas av de människor som befolkar den. Kan människor 
förstöra och förtrycka, så kan människor i samverkan också skapa en 
bättre värld. Vi vill att globaliseringens fördelar ska komma alla till del. 
Det kräver att människan sätts före marknaden. Vi vill demokratisera
globaliseringen och globalisera demokratin. Större ansträngningar måste 
göras på att öka antalet demokratiska stater i världen.

En förutsättning för Sveriges militära alliansfrihet är att vi har ett försvar 
som förmår att hävda vår territoriella integritet och upprätthålla våra 
grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- 
och rättigheter. Den svenska försvarsmaktens organisation ska präglas av 
en tydlig folklig förankring vid rekrytering och bygga på demokratiska 
värderingar som öppenhet och samverkan med det civila samhället.

I takt med att världen utvecklas måste också synen på säkerhet förändras. 
I dag finns andra hot än rent militära mot vår säkerhet och trygghet. 
Svensk säkerhetspolitik ska, förutom att agera vid konflikter, klara att 
möta cyberattacker och konfliktrisker som följer med klimatförändringar,

humanitära katastrofer eller sönderfall i spåren av sociala orättvisor. 
Terrorismen undgår inte heller oss i de nordiska länderna vilket vi 
smärtsamt har påmints om. I Europa har vi sett en fantastisk demokra-
tisk utveckling de senaste decennierna. Genom attdörren hölls öppen för 
nya medlemmar till Europeiska unionen har fler tidigare kommunist-
diktaturer reformerats och demokratiserats. Utvidgningen får inte stanna 
av. EU ska även bidra till fred och demokratisk utveckling i länderna som 
gränsar till unionen. Vi vill också stärka EU som global aktör för 
utveckling, fri och rättvis handel och försvarare av demokratin.EU:s 
arbetsformer ska bli öppnare och effektivare.

Den arabiska vårens kraftfulla krav på frihet och demokrati måste få 
omvärldens stöd. Det ska vara ett slut på den kontraproduktiva politiken 
där EU och USA höll diktatorer under armarna iutbyte mot olja och 
stabilitet. Den bärande principen ska i stället vara att länder som går mot
demokrati ska ges större inflytande, tillträde till globala marknader och 
ekonomiskt utvecklingsstöd. EU:s värderingar ska komma till uttryck i 
handling. De samarbetsavtal unionen har med länderna i regionen ska 
bygga på en tydlig koppling till demokratisk utveckling och respekt för 
mänskliga rättigheter, vilket innefattar kvinnors rättigheter. Europa måste 
också riva klyftan mellan vårt eget välstånd och grannarnas fattigdom. 
Politiska reformer samt ekonomisk och social utveckling är centrala 
faktorer för att skapa framtidshopp.

Tyvärr har inte den arabiska vårens krav hörsammats i Iran där de 
mänskliga rättigheterna fortsatt förtrycks. Kurdernas mänskliga 
rättigheter måste respekteras av länderna i regionen. Dödandet i
Syrien måste få ett slut och de som begått krigsförbrytelser ska ställas till 
svars. Sverige ska erkänna staten Västsahara och Marockos ockupation 
måste upphöra. EU:s avtal med Marocko måste följa folkrätten.

Ett starkt engagemang för FN är en hörnsten i socialdemokratisk 
utrikespolitik. FörentaNationerna utgör navet i det internationella 



samarbetet. Vi socialdemokrater vill att Sverige utvecklar sin FN-politik 
genom att utarbeta en strategi för arbetet i FN både som enskild nation,
genom EU och i samarbete med de nordiska länderna. FN ska stärkas 
och reformeras för att stå bättre rustat inför de utmaningar 
organisationen har att hantera.

Ett kärnvapenkrig skulle få ohyggliga konsekvenser. Frågan om 
massförstörelsevapen och det hot de utgör är tyvärr mer aktuell än på 
länge. Vi vill använda Sveriges trovärdighet och tyngd för att sätta 
nedrustningsfrågan på dagordningen.

Kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och krishantering före, 
under och efter en konflikt är en förutsättning för hållbar fred och 
utveckling. Vi vill med kraft hävda FN-resolutioner som fördömer 
våldtäkt och sexualiserat våld i konflikter. Resolutionerna slår fast att 
dessa handlingar utgör hot mot internationell säkerhet.

Det behövs en ny global uppgörelse mellan arbete, kapital och samhälle. 
Vi socialdemokrater har ett särskilt ansvar för att stödja det internatio-
nella fackliga arbetet, och för att i alla sammanhang stå upp för 
människors fri- och rättigheter på en alltmer globaliserad arbetsmarknad. 

Sverige har som ett litet exportberoende land särskilt stora intressen av 
att främja en fri och rättvis världshandel. Genom progressiva 
internationella handelsavtal kan handelshinder rivas samtidigt som 
löntagarnas intressen respekteras och en hållbar utveckling främjas. 
Samtidigt behöver det internationella finansiella systemet ett starkare 
regelverk. Skatteparadis och andra avarter ska bekämpas.

Palestinier och israeler är hårt drabbade av många decenniers konflikt. 
Israel har konsekvent ignorerat omvärldens uppmaningar och bryter mot 
ett stort antal FN-resolutioner. Ockupationen av de palestinska 
områdena måste upphöra. Alla parter måste avstå från våld och 
möjliggöra fredsförhandlingar. Den folkrättsligt illegala bosättningspoli-

tiken måste omedelbart upphöra, muren på ockuperad mark måste rivas 
och de palestinska flyktingarna ges rätt att återvända.

I dag står utvecklingspolitiken inför nya utmaningar och möjligheter. 
Majoriteten av världens fattiga lever i medelinkomstländer. Nya aktörer 
kommer till och andra finansiella flöden än traditionellt bistånd spelar allt 
större roll. Allt fler människor manifesterar kraftfulla krav på frihet och 
demokrati. Det finns nu en större medvetenhet om att kvinnors 
frigörelse för hela samhällsutvecklingen framåt.

Utvecklingspolitiken ska ytterst syfta till alla människors frigörelse och en 
värld där fattigdom och maktlöshet hör till det förgångna. Vi vill därför 
att det svenska biståndet ska riktas mot att minska fattigdomen och 
orättvisorna i världen samt bidra till en hållbar och demokratisk 
utveckling. Politiken ska ta sin utgångspunkt i människors egna 
drivkrafter att skapa utveckling. Biståndet kan, rätt använt, vara en 
katalysator för utveckling, jämlikhet och framtidstro, men också ett sätt 
att bekämpa korrumperade odemokratiska styrelseskick. Styrningen av 
biståndet ska vara tydlig och rätt saker ska mätas och utvärderas. Jakten 
på kortsiktiga resultat får inte överskugga hållbarhet och långsiktighet.

De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara, icke kulturrelaterade 
och individuella. Politiska, ekonomiska, sociala och kulturella fri- och 
rättigheter förutsätter och förstärker varandra.

Vår socialdemokratiska migrationspolitik utgår från en stark solidaritet 
människor emellan. Sverige ska ha en generös och reglerad invandring. 
Rätten till asyl är en mänsklig rättighet. Alla Sveriges kommuner ska ta ett 
solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.

Sverige ska vara ett föregångsland i det internationella arbetet för 
kvinnors rättigheter. Inte minst handlar det om sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter, ett område där Sverige både kan och bör ta initiativ. 
När kvinnor förvägras sina rättigheter och att ta del i samhällslivet på 



samma villkor som män så förtrycks inte bara kvinnorna utan hela 
samhällsutvecklingen hålls tillbaka. Sverige ska arbeta mot diskriminering 
och för kvinnors rätt till utbildning, ekonomisk självständighet, juridiska 
rättigheter och möjligheter att arbeta politiskt.

Socialdemokratins viktigaste prioriteringar inför den kommande 
mandatperioden är därför:
• 
HävdaSverigesmilitäraalliansfrihetochvårförmågatillinternationelltsamarbete.Modern
iseringen av Försvarsmakten ska fortsätta för att stärka försvarets 
nationella förmåga, leva upp till våra internationella åtaganden samt 
bredda försvarets folkliga förankring.

•! Utveckla EU inom de områden där unionen bäst kan skapa gemensamma 
lösningar på gemensamma problem. EU:s utvidgning bör gå vidare. Stärk EU 
som global aktör för utveckling, fri och rättvis handel och försvarare av 
demokratin. Unionens arbetsformer ska bli öppnare och effektivare. Ett 
socialt protokoll bör läggas till EU-fördraget.

•! EU ska leva upp till sina åtaganden gentemot länderna i sitt grannskap. 
Avtalen med länderna i regionen bör avspegla de värderingar EU står för. 
EU bör bidra till ekonomisk, politisk och social utveckling exempelvis 
genom att reformera jordbrukspolitiken och underlätta handel och 
kontakter mellan människor.
• 
Arbetaförensäkrarevärld.SverigeskaarbetaförettstärktFNochaktivtdeltaicivilo
ch militär krishantering. Sverige ska delta i fler FN-ledda insatser. Sverige 
ska arbeta aktivt med nedrustningsfrågorna, inte minst gällande 
kärnvapen men också frågor som rör smuggling av lätta vapen.
• 
Stärkrespektenfördemänskligarättigheterna.Inteminstbehövsettstörrefokuspålö
ntagares rättigheter i en globaliserad värld. Sverige ska driva på för en ny 
global överenskommelse mellan arbete, kapital och samhälle. Sverige ska 

vara ett föregångsland i arbetet för kvinnors rättigheter globalt.
• 
Minskafattigdomenochorättvisornaivärldenochbidratillenhållbarochdemokratiskutveck
ling.Alla politikområden ska sträva åt samma håll för att skapa global 
hållbar utveckling. Utvecklingssamarbetet ska vara ambitiöst, hålla hög 
kvalitet och ge resultat. Svenskt bistånd ska uppgå till en procent av BNI. 
Sverige ska arbeta för att fler EU-länder åtar sig att uppfylla FN:s 
målsättning om 0,7 procent av BNI i bistånd.

•! Öppenhet mot omvärlden. Sverige ska ställa sig i spetsen och driva på 
en progressiv global handelspolitik. En fri, rättvis och hållbar handel ska 
främjas. Det bidrar till ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom. 
Skatteparadis ska bekämpas.
• 
BidratillattenhållbarfredochtvåstatslösningkanuppnåsmellanIsraelochPalestina.Israel
måste underordna sig internationell rätt. Sverige ska erkänna staten 
Palestina och följa upp detta med etablerandet av en ambassad.
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Vårbudgeten 2017: Samhällsbygget – för 
trygghet och en hållbar framtid
18 april 2017
 Den ekonomiska vårpropositionen 2017 lämnades till riksdagen 
tisdagen den 18 april klockan 8.00. Samtidigt lämnades även 
vårändringsbudgeten för 2017. Magdalena Andersson presenterade den 
ekonomiska vårpropositionen vid en pressträff i Rosenbad.
	
 ◦	
 Vårbudgeten för 2017 på fem minuter
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 Pressmeddelande: Vårbudgeten 2017: Samhällsbygget – för 
trygghet och en hållbar framtid

	
 ◦	
 Prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

	
 ◦	
 Prop. 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017

	
 ◦	
 Pressmeddelande: Fördelningen av nya tillskott till 
kommunsektorn

Vårbudgeten 2017 på fem minuter

Samhällsbygget – för trygghet och en hållbar framtid

Den 18 april lämnade regeringen sin ekonomiska vårproposition 
samt förslaget till vårändringsbudget till riksdagen. I vårpropo-
sitionen redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska 
läget och inriktning för finanspolitiken inför budgeten för 2018.

Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändrings-
budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringsparti-
erna och Vänsterpartiet.

Ekonomins utveckling
Finansdepartementets senaste prognos för den ekonomiska 
utvecklingen visar att:

	
 •	
 Sveriges ekonomi går starkt.

	
 •	
 Sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker.

	
 •	
 De offentliga finanserna väntas visa ett överskott varje år denna 
mandatperiod, dvs. 2015-2018.

– Genom att föra en ansvarsfull finanspolitik sedan vi tillträdde har vi 
lyckats vända det stora underskott vi ärvde till att nu kunna visa över-
skott i de offentliga finanserna varje år under den här mandatperioden. 
Det har placerat oss i ett helt nytt läge och ger oss nya förutsättningar 
att möta samhällsutmaningarna. Den svenska modellen kan fortsätta 
leverera, säger finansminister Magdalena Andersson.
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Nyckeltal prognos april 2017 (procentuell förändring om inte 
annat anges)
	
 	
 	
 	
 2016	
 2017	
 2018	
 2019	
 2020
BNP, kalenderkorrigerad	
  3,0	
 2,9	
 2,2	
 2,0	
 2,2
Sysselsättningsgrad, % av 
befolkningen 15-74 år	
  67,1	
 67,6	
 67,7	
 67,8	
 67,9
Sysselsättning, 15-74 år	
  1,5	
 1,8	
 1,0	
 0,7	
 0,7
Arbetslöshet, % av arbets-
kraften 15–74 år	
 	
  6,9	
 6,6	
 6,4	
 6,3	
 6,2
Offentliga sektorns finan-
siella sparande,%av BNP  	
  0,9	
 0,3	
 0,6	
 1,4	
 2,1

Anm. Försörjningsbalansen avser fasta priser, referensår 2015. Källor: 
SCB och egna beräkningar
Ladda ner hela nyckeltalstabellen som: excel pdf

Regeringens förslag
Sedan budgetpropositionen för 2017 lämnades till riksdagen har hän-
delser inträffat både i Sverige och i omvärlden som ställer krav på flera 
åtgärder redan i år. I vårändringsbudgeten för 2017 lämnar regeringen 
därför bland annat följande förslag:
	
 •	
 Förstärkning av polismyndigheten

	
 •	
 Förstärkning av totalförsvaret

	
 •	
 Förstärkning av klimatklivet

	
 •	
 Ökade medel till förlossningsvården och kvinnors hälsa

	
 •	
 Ökade medel till skolor med låg andel behöriga till nationella 
program

	
 •	
 Förstärkning av gymnasieskolans introduktionsprogram

	
 •	
 Utökad satsning på barn och ungas psykiska hälsa

	
 •	
 Förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården

Åtgärder för att stärka tryggheten, välfärden och klimatet, 
miljoner kr 
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Riktlinjer för den ekonomiska politiken och 
budgetpolitiken
Arbetslösheten ska fortsatt minska

Regeringens jobbagenda består av insatser för ökad kompetens och en 
aktiv arbetsmarknadspolitik, investeringar i bostäder och infrastruktur 
samt en aktiv näringspolitik. Därutöver behöver fler anställas i välfär-
den. Att stärka skolan, vården och polisen skapar också fler jobb.Målet 
om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 vägleder den ekonomiska politiken.

http://www.regeringen.se/497535/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/exceldokument/varbudget-2017/nyckeltalstabell-april-2017-som-excel
http://www.regeringen.se/497535/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/exceldokument/varbudget-2017/nyckeltalstabell-april-2017-som-excel
http://www.regeringen.se/49740b/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/tema-statens-budget/varbudget-2017/tabell-nyckeltal-april-2017
http://www.regeringen.se/49740b/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/tema-statens-budget/varbudget-2017/tabell-nyckeltal-april-2017
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/forstarkning-av-polisverksamheten/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/forstarkning-av-polisverksamheten/
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/ny-overenskommelse-om-ytterligare-pengar-till-forsvaret/
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/ny-overenskommelse-om-ytterligare-pengar-till-forsvaret/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/regeringen-foreslar-ytterligare-en-halv-miljard-pa-klimatatgarder/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/regeringen-foreslar-ytterligare-en-halv-miljard-pa-klimatatgarder/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/en-halv-miljard-till-forlossningsvarden/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/en-halv-miljard-till-forlossningsvarden/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/jamlikhetspeng-till-utsatta-skolor/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/jamlikhetspeng-till-utsatta-skolor/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/jamlikhetspeng-till-utsatta-skolor/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/jamlikhetspeng-till-utsatta-skolor/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/150-miljoner-till-satsning-pa-gymnasieskolors-introduktionsprogram/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/150-miljoner-till-satsning-pa-gymnasieskolors-introduktionsprogram/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/100-miljoner-extra-till-barn-och-ungas-psykiska-halsa/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/100-miljoner-extra-till-barn-och-ungas-psykiska-halsa/
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/regeringen-forstarker-bemanningen-i-den-sociala-barn--och-ungdomsvarden/
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/regeringen-forstarker-bemanningen-i-den-sociala-barn--och-ungdomsvarden/


Kunskapsresultaten i skolan ska fortsätta stiga

Regeringens mål är en jämlik kunskapsskola för alla. Välfärdsmiljar-
derna stödjer kommunerna, men det gör också regeringens satsningar 
på bland annat mindre barngrupper, läsa-skriva-räkna-garanti och 
högre lärarlöner. Inklusive vårändringsbudgeten uppgår regeringens 
totala riktade satsningar på skolan till 11 miljarder kronor bara i år.

Sverige ska ha en ledande roll i klimatomställningen

Det klimatpolitiska ramverket ska vägleda denna och framtida 
regeringars klimatarbete. Skattesystemets miljöstyrande effekt ska öka 
och styra mot mer klimatsmarta transporter och energislag. Sverige 
ska utvecklas till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Den 
omställningen leder också till fler jobb, när investeringar görs i järnväg 
och tåg och när Sveriges export av miljöteknik ökar. Genom 
Klimatklivet deltar hela landet i att minska klimatutsläppen för att vi 
ska nå det nationella utsläppsmålet till 2020.

Sverige ska vara tryggt

Sverige ska vara ett tryggt land. Samhället måste därför stå upp mot 
brottsligheten genom brottsbekämpning, brottsförebyggande arbete 
och att lagföra de individer som begår brott. Straffen har skärpts för de 
grova brotten och polisen har fått mer resurser. Polismyndigheten har 
fått medel för att fortsätta arbetet med att få fler poliser närmare 
medborgarna. Ökad polisnärvaro är angeläget. Vi ska både vara hårda 
mot brotten och mot brottens orsaker. 

Remitterade skatteförslag inför Budgetpro-
positionen för 2018
På Finansdepartementet arbetas underlag fram till de skatteförslag som 
är aktuella i årets höstbudget. Följande skatteförslag har remitterats 
inför budgetpropositionen för 2018:

Sänkt skatt för pensionärer
Miljö- och energiskattepaket
Regeringen gör det lättare att anställa första medarbetaren
Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon
Bränslebytet - klimatomställning i transportsektorn
Sammanställning: Samtliga remitteringar

Läs mer:

2017 års ekonomiska vårproposition
Vårändringsbudget för 2017
Pressmeddelande: Vårbudgeten 2017: Samhällsbygget – för trygghet 
och en hållbar framtid
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Vårbudgeten 2017: Samhällsbygget – för 
trygghet och en hållbar framtid

Den 7 april 2017 drabbades Sverige av ett avskyvärt våldsdåd. Det 
var en attack inte bara mot de direkt drabbade, utan mot oss alla. 
Attacken var ämnad att underminera vårt öppna och demokra-
tiska samhälle. Det kommer aldrig ske. Sverige ska hålla ihop. 
Samhällsbygget ska fortsätta och präglas av beslutsamhet, tillit 
och framtidstro. Det politiska arbetet för ett bättre och starkare 
samhälle fortsätter och idag presenterar regeringen en våränd-
ringsbudget och riktlinjerna för den ekonomiska politiken, inklu-
sive nya prognoser för den ekonomiska utvecklingen. De offentliga 
finanserna visar nu överskott varje år denna mandatperiod. 
Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är rekordhög och 
arbetslösheten sjunker.

Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudge-
ten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och 
Vänsterpartiet.

- Genom att föra en ansvarsfull finanspolitik sedan vi tillträdde har vi 
lyckats vända det stora underskott vi ärvde till att nu kunna visa över-
skott i de offentliga finanserna varje år under den här mandatperioden. 
Det har placerat oss i ett helt nytt läge och ger oss nya förutsättningar 
att möta samhällsutmaningarna. Den svenska modellen kan fortsätta 
leverera, säger finansminister Magdalena Andersson.

Svensk ekonomi fortsätter att utvecklas 
starkt
Svensk tillväxt förväntas bli hög även 2017 med en prognos på 2,9 
procent ( i kalenderkorrigerade termer). Det är en högre tillväxt än 
prognosen för jämförbara länder i Europa. Högre än vad som förväntas 
i Finland, Danmark och Norge. Tillväxten är bred och drivs av en ökad 
export, ökade privata investeringar - främst i bostadsbyggande - och 
ökad konsumtion, både privat och offentlig.

Sedan 2014 har arbetslösheten minskat tydligt och den bedöms minska 
ytterligare under de kommande åren. Sysselsättningsgraden i åldern 
20-64 år är nu den högsta som någonsin uppmätts i EU. Ungdoms-
arbetslösheten är den lägsta på tretton år, samtidigt som långtidsarbets-
lösheten har minskat och är, tillsammans med Danmark, lägst i EU.

En ansvarsfull finanspolitik och en god tillväxt i sysselsättningen har 
lett till överskott i de offentliga finanserna under både 2015 och 2016 
och en minskad statsskuld. Från ett underskott på över 60 miljarder år 
2014 har det finansiella sparandet förbättrats med 100 miljarder till 
2016 och överskottet hamnade på 40 miljarder.

Åtgärder i vårändringsbudgeten för 2017
Sedan budgetpropositionen för 2017 lämnades till riksdagen har 
händelser inträffat både i Sverige och i omvärlden som ställer krav på 
flera åtgärder redan i år.



Ökad trygghet och säkerhet

Polismyndigheten behöver utifrån de stora utmaningar som myndighe-
ten står inför ett tillskott av medel redan innevarande år. Det föresla-
gna tillskottet på 700 miljoner kronor möjliggör bland annat för myn-
digheten att ytterligare öka antalet anställda.

Regeringen ser tillsammans med de andra partierna i försvarsuppgörel-
sen ett behov av att stärka totalförsvaret redan i år, mot bakgrund av 
det försämrade säkerhetsläget. Totalförsvaret tillförs ytterligare 500 
miljoner kronor.

Högre kvalitet i skolan och välfärden

I vårändringsbudgeten avsätts 500 miljoner kronor i år till grundskolor 
med allra störst behov. Gymnasieskolans introduktionsprogram tillförs 
150 miljoner kronor.

Behoven inom psykiatrisk vård och socialt stöd för barn och unga har 
visat sig större än tidigare bedömningar och totalt ytterligare 250 mil-
joner kronor tillförs därför detta område i år.

Situationen inom förlossningsvården är mycket ansträngd. Därför 
utökas den tidigare satsningen med 500 miljoner kronor i år.

Klimatomställningen ska gå snabbare

Klimatklivet, som delfinansierar laddstolpar, biogasanläggningar och 
andra klimatinvesteringar i hela Sverige, föreslås tillföras 500 miljoner 
kronor då rådande söktryck visar ett behov av att tillskjuta ytterligare 
medel redan i år.

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och 
budgetpolitiken
Arbetslösheten ska fortsatt minska

Regeringens jobbagenda består av insatser för ökad kompetens och en 
aktiv arbetsmarknadspolitik, investeringar i bostäder och infrastruktur 
samt en aktiv näringspolitik. Därutöver behöver fler anställas i väl-
färden. Att stärka skolan, vården och polisen skapar också fler jobb. 
Målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 vägleder den ekonomiska 
politiken.

Kunskapsresultaten i skolan ska fortsätta stiga

Regeringens mål är en jämlik kunskapsskola för alla. Välfärdsmiljar-
derna stödjer kommunerna, men det gör också regeringens satsningar 
på bland annat mindre barngrupper, läsa-skriva-räkna-garanti och 
högre lärarlöner. Inklusive vårändringsbudgeten uppgår regeringens 
totala riktade satsningar på skolan till 11 miljarder kronor bara i år.

Sverige ska ha en ledande roll i klimatomställningen

Det klimatpolitiska ramverket ska vägleda denna och framtida rege-
ringars klimatarbete. Skattesystemets miljöstyrande effekt ska öka och 
styra mot mer klimatsmarta transporter och energislag. Sverige ska 
utvecklas till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Den om-
ställningen leder också till fler jobb, när investeringar görs i järnväg 
och tåg och när Sveriges export av miljöteknik ökar. Genom Klimat-
klivet deltar hela landet i att minska klimatutsläppen för att vi ska nå 
det nationella utsläppsmålet till 2020.



Sverige ska vara tryggt
Sverige ska vara ett tryggt land. Samhället måste därför stå upp mot 
brottsligheten genom brottsbekämpning, brottsförebyggande arbete 
och att lagföra de individer som begår brott. Straffen har skärpts för de 
grova brotten och polisen har fått mer resurser. Polismyndigheten har 
fått medel för att fortsätta arbetet med att få fler poliser närmare 
medborgarna. Ökad polisnärvaro är angeläget. Vi ska både vara hårda 
mot brotten och mot brottens orsaker.

Kontakt
Gösta Brunnander Pressekreterare hos finansminister Magdalena 
Andersson  Telefon (växel) 08-405 10 00  Mobil 072-544 28 66 
e-post till Gösta Brunnander, via registrator
Adriana Haxhimustafa Tf. pressekreterare hos finansminister 
Magdalena Andersson  Telefon (växel) 08-405 10 00  Mobil 070-266 
31 05  e-post till Adriana Haxhimustafa, via registrator
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◦	
 Prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition
◦	
 	
 Prop. 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017
◦	
 	
 Pressmeddelande: Fördelningen av nya tillskott till 

kommunsektorn

2017 års ekonomiska vårproposition
ID-nummer: Prop. 2016/17:100
Ansvarig: Finansdepartementet, Regeringen
Ladda ner:

	
 •	
 2017 års ekonomiska vårproposition, prop. 2016/17:100 (pdf 4 
MB)

	
 •	
 Rättelseblad Vårproposition 2016/17:100, bilaga 4, sid 15 (pdf 
73 kB)

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den 
ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att 
ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2018.

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens 
övriga innehåll, dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande 
inriktning, en uppföljning av sysselsättningspolitiken, en bedömning 
av den makroekonomiska utvecklingen och den offentliga sektorns 
finanser, en uppföljning och bedömning av de budgetpolitiska målen, 
en uppföljning av statens budget samt en bedömning av 
finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.

I propositionen lämnas även förslag till vissa ändringar av 
utgiftsområdenas indelning.
Bilaga 1 i vårpropositionen som excel:
Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser som 
excel

Utvecklad bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet
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Fördelningen av nya tillskott till 
kommunsektorn

Utöver de 10 välfärdsmiljarderna för 2017 föreslår regeringen 
ytterligare 750 miljoner kronor till kommuner och landsting i 
vårändringsbudgeten.
Ladda ner:

	
 •	
 Fördelning av tillskott till kommunerna 2017 (pdf 108 kB)
	
 •	
 Fördelning av tillskott till landstingen 2017 (pdf 48 kB)
- Nu kan vi presentera fördelningen av tillskotten till förlossningsvård 
och satsningar på barn och ungas psykiska hälsa respektive sociala 
barn- och ungdomsvården, säger finansminister Magdalena Andersson. 
Det handlar om 600 miljoner kronor till landstingen och 150 miljoner 
kronor till kommunerna.
Kommunerna kommer dessutom kunna ansöka om medel till 
sommarjobb för ungdomar respektive ytterligare klimatinvesteringar 
inom Klimatklivet.

Fördelningen av tillskott till förlossningsvård och barn och ungas 
psykiska hälsa sker baserat på landstingens befolkningsandel. 
Fördelningen av tillskott till den sociala barn och ungdomsvården till 
kommunerna sker i enlighet med kriterier som tar hänsyn till 
kommunernas belastning.
Bakgrund:
Våren 2016 presenterade regeringen en permanent satsning till 
kommuner och landsting om 10 miljarder kronor från 2017. Av dessa 
fördelades 7 miljarder kronor utifrån antalet asylsökande och 
nyanlända. Återstående 3 miljarder kronor fördelades via anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning med ett enhetligt belopp per invånare.
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Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:95
Tisdagen den 18 april Kl. 12.00–15.17 
Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1 Debatt med anledning av 
vårpropositionens avlämnande
Proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition an-
mäldes. Finansministern överlämnade 2017 års ekonomiska vårpropo-
sition 2016/17:100.

Anf. 1 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S): 
Herr talman! I dag är första dagen vi träffas i riksdagens kammare 
efter attacken på vårt öppna samhälle. Det var en fasansfull gärning 
bara några kvarter härifrån. Våra tankar går till de drabbade och till 
dem som har förlorat nära och kära.

Svenska folket har visat att i Sverige håller vi ihop. Människor har i 
sorgen sökt gemenskap och tillit. Poliser, sjukvårdspersonal, brandmän 
och många andra har visat både mod och professionalitet. Politiken har 
visat att vi kan samlas när Sverige behöver det. Ansvar för Sverige 
kräver samarbete, men det kräver också en öppen debatt. Det demo-
kratiska vardagsarbetet ska fortsätta och måste fortsätta.

Låt mig inleda med ett citat av Gunnar Sträng från 1966. Så här sa 
han: ”Steg för steg tvingas vi att kanalisera våra tankar i banor som 
bygger på de fakta vi på vetenskaplig grund kan framskaffa. Steg för 
steg och under en fri debatt nalkas vi, om inte den stora klarheten, så 
ändock en bättre kunskap om tingens ordning och sammanhang. Så 
småningom omsätter vi detta i vårt politiska handlande och kommer 

närmare en lös- ning av samhällsproblemen ...” Det är så vi måste fort- 
sätta att arbeta.

I dag samlas vi till budgetdebatt, till en öppen diskussion och med 
meningsutbyte om hur vi bäst ska utforma Sveriges framtid.
Herr talman! När regeringen tillträdde 2014 var underskottet i de 
offentliga finanserna 60 miljarder kronor. Arbetslösheten, särskilt 
bland ungdomar, hade bitit sig fast på höga nivåer. Den förra 
regeringens ofinansierade skattesänkningar på 140 miljarder hade
tvingat välfärden att stå tillbaka och samtidigt grävt ett stort hål i de 
offentliga finanserna.

De senaste åren har Sverige styrts i en annan riktning. Regeringen har 
år efter år, budget efter budget, arbetat för att återskapa kraften i 
svensk ekonomi. Det har vi gjort genom att få fler människor i arbete, 
genom att ta kontroll över skenande kostnadssystem och genom att 
bedriva en stram finanspolitik.

Tiotusentals fler har fått möjlighet att stärka sina kunskaper så att de 
kan ta något av de 100 000 lediga jobb som finns i svensk ekonomi. 
Gemensamma investeringar i infrastruktur och klimatomställning av 
bo- städer bidrar till fortsatt ökad sysselsättning och tillväxt.

Genom historiskt stora tillskott till kommunsektorn kan vi nu se fler 
lärare, sjuksköterskor, kuratorer, vårdbiträden, förskollärare, sociono-
mer och hemtjänstper- sonal äntligen kunna anställas.

I dag har 150 000 fler ett arbete att gå till än när vi tillträdde. Ung-
domsarbetslösheten är den lägsta på 13 år och sysselsättningsgraden 
den högsta sedan början på 90-talet.



Flyktingpolitiken har lagts om för att fler ska söka asyl i andra EU-
länder och färre i Sverige.

Vi har brutit utvecklingen i sjukförsäkringen samtidigt som den bortre 
parentesen har avskaffats. Inte sedan 90-talskrisen har en så liten andel 
av befolkningen varit beroende av försäkringssystemen för sin 
försörjning. Vi ser också att pensionärer har fått en ökad ekonomisk 
trygghet.

Vi har finansierat våra reformer, stärkt de offentliga intäkterna och 
agerat med kraft mot fusk och slöseri. Resultatet är att vi nu spår 
överskott under hela mandatperioden. Vi har ordning och reda i de 
offentliga finanserna. (Applåder)

Herr talman! Därför är Sverige och svensk ekonomi nu i ett helt nytt 
läge. Ordning och reda i de offentliga finanserna tryggar investe-
ringsklimatet, jobben och välfärden, samtidigt som vi kan bygga upp 
skyddsvallar inför stundande sämre tider den dagen de kommer.
Det internationella intresset för vad som händer i Sverige ökar nu 
också. Både politiker och ekonomer ser en beprövad modell där 
omfördelning ger högre tillväxt, ett robust bygge som tar sig igenom 
tuffa tider med ekonomiska kriser. Det är något som märks alltmer.
Ojämlikhet var ordet på allas läppar under World Economic Forums 
möte i Davos i februari. Inkluderande tillväxt är temat för Internatio-
nella valutafon- dens möte i Washington i helgen som kommer. 
OECD:s generalsekreterare uttryckte under sitt besök i Sverige att 
världen skulle vara både jämlikare och mer jämställd om den svenska 
modellen bara kunde expor- teras. Återigen bevisar den svenska 
modellen att jämlikhet och utveckling är något som förstärker 
varandra.

Men det finns mörka moln i vår omvärld. År 2016 var ett år med 
många omvälvande beslut. När vi under natten före midsommarafton 
blev klara över att det brittiska folket faktiskt valde att lämna EU var 
det många som kände en oro för vad som nu skulle ske. Under en 
snöig natt i november röstade sedan det amerikanska folket fram 
Donald Trump till nästa president i USA.

Detta är något som vi nu har att förhålla oss till. Samtidigt måste vi 
fundera över drivkrafterna bakom både det brittiska och det ameri-
kanska folkets beslut.

Stora löntagargrupper i den industrialiserade världen har under hela 
sina yrkesliv knappt sett någon inkomstökning alls, medan samma 
människor samtidigt ser att ekonomin levererar växande välstånd för 
andra grupper. De ser att de rika har blivit rikare och att klyftorna ökar. 
Vi kan inte bortse från denna utveckling när vi ska förklara den 
sinande tilltron till politiken och till samhällets institutioner. 

Ojämlikheten skapar ökade motsättningar, och tilltron till det 
gemensamma minskar. Människors misstro stavas brexit och Trump.

Den svenska modellen har levererat något annat. Vi har haft en 
betydligt jämnare inkomstutveckling, där bredare löntagargrupper har 
fått löneökningar. Men klyftorna växer även här. De som har det 
tuffast har halkat efter samtidigt som toppinkomsterna har ökat 
kraftigt. Samhället har dragits isär i båda ändarna. Det är en utveckling 
som den här regeringen aldrig kommer att acceptera.

Herr talman! Styrkan i svensk ekonomi ger oss nu möjlighet att möta 
de utmaningar som vi står inför. Arbetslösheten ska fortsätta att 
minska.



I dag finns tusentals lediga jobb i svensk ekonomi, men som inte kan 
tillsättas därför att företagen inte hittar rätt kompetens. Därför ska vi 
investera mer i kunskap och utbildning. Sysselsättningen bland utrikes 
födda stiger, men det tar fortfarande alldeles för lång tid att komma i 
arbete för människor som kommer nya till Sverige.

Skillnaderna i sysselsättning mellan män och kvinnor är helt 
oacceptabla. Det är oacceptabelt, därför att betalt arbete med lön som 
går att leva på är det som ger ekonomisk självständighet, makt och 
möjlighet att forma sitt eget liv.

I Sverige ska ingen behöva fastna i hemarbete. Därför har vi avskaffat 
den moderatledda regeringens vårdnadsbidrag, och därför tar vi nu 
bort möjligheten för nyanlända att retroaktivt ta del av föräldraförsäk- 
ringen. Föräldraförsäkringen ska inte användas för att cementera 
konservativa värderingar om att kvinnor ska vara i hemmet.

Att bekämpa ojämlikheten är en av de viktigaste uppgifterna för en 
socialdemokratisk finansminister. Den största ekonomiska klyftan går 
mellan dem som har ett arbete och dem som inte har ett arbete. Därför 
är målet om EU:s lägsta arbetslöshet styrande för den ekonomiska 
politiken. Alla som kan jobba ska jobba, både kvinnor och män. Då 
minskar klyftorna, och då skapar vi också växande resurser.
(Applåder) 

Herr talman! Sverige ska vara tryggt. Polisens förmåga att verka över 
hela landet ska stärkas. Antalet polisanställda ska öka. Vi har redan 
skärpt straffen mot gängen, mot vapnen och mot våldet, och vi ska 
säker- ställa att polisen får de resurser man behöver. Därför föreslår vi 
i vårändringsbudgeten att Polismyndigheten tillförs 700 miljoner 
kronor redan under innevarande år.

Med ett starkt rättsväsen bekämpar vi brotten. Med trygga skolor och 
skyddsnät för utsatta barn och ungdomar jobbar vi förebyggande och 
bekämpar brottens orsaker. Vi tillför 500 miljoner till de grundskolor 
som har de största behoven. Gymnasieskolornas introduktionspro-
gram stärks, liksom barn- och ungdomspsykia- trin och den sociala 
barn- och ungdomsvården.

Det är också viktigt att välfärden ska gå att lita på för alla. Få saker har 
så omfördelande effekt som en skattefinansierad välfärdsverksamhet 
av hög kvalitet. Den ekonomiska politiken ska säkra en stark välfärd, 
inte minst när befolkningen växer snabbt. Därför tillför regeringen nu 
ytterligare 500 miljoner till förlossningsvården. Den som ska föda barn 
ska veta att det finns plats och tillräckligt med professionell vårdper- 
sonal.

Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland i klimatomställningen. 
Parisavtalet är något vi ska leva upp till. Därför avsätter vi ytterligare 
500 miljoner till Klimatklivet. På så sätt kan utsläppen av växthus-
gaser fortsätta att minska samtidigt som det skapas jobb och investe-
ringar runt om i hela Sverige.

Sverige ska också bygga gemensam säkerhet, och regeringen har 
därför beslutat att återinföra värnplikten. Därutöver tillförs försvaret 
500 miljoner redan i år för att stärka det svenska totalförsvaret.

Herr talman! Regeringen fortsätter att värna de offentliga finanserna. 
Förtroendet för den svenska eko- nomin ska aldrig äventyras av 
skattefusk, vinstjakt eller bristande kostnadskontroll. I stället ska det 
växande ekonomiska utrymmet de kommande åren användas för att ta 
itu med de utmaningar och problem som Sverige står inför samtidigt 
som vi bygger upp skyddsval- lar för framtiden.



Vår tids utmaningar, oavsett om det gäller skolresultat, klimatföränd-
ringar, segregation, brottslighet eller kvalitet i sjukvården, har en sak 
gemensamt. De kan inte lösas genom nedskärningar i vår gemen-
samma välfärd, ofinansierade skattesänkningar eller privatiseringar. 
Vår tids utmaningar kan bara lösas genom att samhället byggs starkare 
och att vi håller ihop vårt land. Det är det som är samhällsbygget.
I en tid när våra demokratiska värden ställs inför tuffa prövningar 
ligger regeringens ekonomiska politik fast. Regeringen vidtar till-
sammans med Vänsterpartiet en rad åtgärder i vårändringsbudgeten för 
att svara upp mot dessa utmaningar. Så möter vi människors 
förväntningar om ett tryggt, jämlikt och hållbart samhälle. Så tar vi 
ansvar för det Sverige som vi lämnar över till våra barn och barnbarn. 
Så tar regeringen an- svar i en orolig tid. (Applåder.

Anf. 2 ULF KRISTERSSON (M) replik:
Herr talman! Låt mig först helhjärtat instämma i finansministerns ord 
om demokratins uppgift att bekämpa terror men också vår uppgift att 
utöva precis den demokrati som terrorn föraktar – och det gör vi här i 
dag.

I övrigt är jag inte lika överens med finansministern. Jag tycker att det 
är en påtagligt nöjd regering som har framträtt nu på morgonen. Jag 
tror att det är en falsk nöjdhet.

En halv miljon människor kommer att ha kommit till vårt land mellan 
2010 och 2020. Det är människor som ska in på den svenska arbets-
marknaden eller leva på svenska bidrag. Det tar i dag nio år innan ens 
hälften av de nyanlända har ett eget arbete – och då är det ändå den 
generösaste definitionen på vad som är ett arbete. Om man kräver 
heltidssysselsättning och fast förankring tar det ännu längre tid.

Klyftan i sysselsättning mellan inrikes födda svenskar och utrikes 
födda är stor och växande. Den är så stor att vi talar om 150 000 
personer som antingen borde komma in och börja arbeta eller får leva 
på bidrag, sannolikt resten av sina liv.

Varför säger regeringen knappt ett enda ord om Sveriges enskilt största 
utmaning i denna vårproposition? (Applåder)

Anf. 3 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik: 
Herr talman! Jag delar Ulf Kristerssons oro över att människor som 
har kommit till Sverige har svårt att komma in på arbetsmarknaden. 
Men till skillnad från Ulf Kristersson gläds jag åt alla de svenskar som 
är födda i Sverige som nu kommer i arbete. Det är en stor framgång 
både för dessa individer och för de företag som de får jobb i. Det är 
bra att människor som är födda i Sverige nu kommer in på arbets-
marknaden. Det ser vi att de gör med stor kraft.

Det är också därför vi ser en mycket hög sysselsättningsgrad i Sverige, 
faktiskt den högsta i EU, där 150 000 fler människor har ett jobb att gå 
till sedan denna regering tillträdde. Vi ser också att ungdomsar- 
betslösheten sjunker och är den lägsta på 13 år.

Allt detta är bra, men det hindrar inte att vi behöver göra mer för att 
människor som är nya i Sverige ska komma i arbete. Här har rege-
ringen vidtagit många åtgärder. Det handlar om att ha rätt åtgärder 
utifrån vilken person man är.

Är man ung ska man naturligtvis gå en gymnasieutbildning, som vi ser 
är en vattendelare på svensk arbetsmarknad. Då är det utbildning som 
gäller. Har man med sig yrkesutbildning och jobberfarenhet ska man få 
en kompletterande utbildning så att man kan komma in på svensk 



arbetsmarknad. Är man äldre och inte har med sig yrkeserfarenhet 
eller utbildning behöver man få en subventionerad anställning som ett 
första steg in på arbetsmarknaden.

Allt detta arbetar regeringen oförtröttligt med det, och vi kommer 
givetvis att fortsätta att arbeta för detta. Något som är positivt är att vi 
ser att andelen människor som lever på olika transfereringssystem har 
minskat och bedöms fortsätta att minska under de kommande åren. I år 
är andelen som lever i det som Ulf Kristersson brukar benämna 
utanförskap faktiskt den minsta sedan 90-talet. Det kan vi kanske 
glädja oss åt tillsammans, Ulf Kristersson. (Applåder)

Anf. 4 ULF KRISTERSSON (M) replik:
Herr talman! Jag bjuder gärna på den, för under åtta års tid bekämpade 
ni alla de reformer som gjorde att det breda, stora utanförskap som 
Sverige då hade bör- jade minska. Varje steg som vi tog var ni emot. 
Det var ingen gräns för vilket elände som skulle skapas om Sverige 
inte fortsatte att förtidspensionera bort generationer. Nu tycker ni att 
det är bra. Det gläder mig att ni inte river upp alla våra reformer och 
återför det breda utanförskapet.

Vad ni inte ser är att det nya utanförskapet är mycket snävare och 
djupare. Det är högkonjunktur i Sverige. Då får man jobb. Om inte 
utbildade svenskar med erfarenhet fick jobb i högkonjunktur skulle de 
ald- rig få jobb. Med all respekt, det är inte er förtjänst.

Högkonjunkturen gör att de som har utbildning får jobb – men inte de 
som inte har utbildning. Ni gör inget för att dessa människor ska få 
större chans att komma in. Ni talar fint, men ni gör inga reformer. 
Varför lyser reformerna med sin frånvaro? (Applåder)

Anf. 5 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik: 
Herr talman! Självfallet genomför vi reformer. Vi har genomfört en rad 
reformer. Vi har infört ett nytt stort kunskapslyft där man får utbild-
ning utifrån vilka behov man har. Det kan handla om att läsa in de 
teore- tiska ämnena på gymnasiet eller att gå yrkesvux och läsa in 
yrkesprogrammet. Det handlar om att bygga ut folkhögskolorna, 
yrkeshögskolorna och universiteten. Allt detta har regeringen gjort.
För de människor som lättare behöver få in en fot på arbetsmarknaden 
och där utbildning inte är svaret har vi extratjänsterna i välfärden där 
kommuner kan anställa helt utan kostnad. Vi har även 5 000 bered- 
skapsjobb i staten, och vi ser nu över anställningsstöden för att göra 
det lättare.

Vi har alltså vidtagit åtgärder på alla dessa områden.

Härutöver ser vi att också människor med utländsk bakgrund får jobb. 
70 procent av de nya jobben har faktiskt gått till människor som är 
födda i ett annat land. Det är också bra. (Applåder)

Anf. 6 OSCAR SJÖSTEDT (SD) replik:
Herr talman! I Sverige har vi brist på poliser, vi har brist på lärare och 
vi har brist på sjuksköterskor. Kort sagt har vi brist på offentligt 
anställda.

Ett svar på det kan vara att försöka utbilda fler till dessa yrken så att 
personalbristen på sikt kan lösas. En del av detta gör regeringen, och 
det tycker jag är bra och helt rätt. Men det förbättrar inte situationen 
just nu. Bristen på sjuksköterskor i vården finns ju nu, inte om flera år.
Om det är på det sättet att de som utbildas till dessa yrken inte stannar 
kvar på sina jobb hjälper det inte hur många utbildningsplatser vi 
inrättar. Vi vet att exem- pelvis många sjuksköterskor lämnar sina 



jobb, och nästan samtliga anger samma skäl: Det är omänskliga 
arbetstider, det är stress, det är dåliga arbetsvillkor och det är dålig 
löneutveckling.

Min fråga till finansministern är: Hur mycket satsar regeringen i den 
budgetproposition som nu har lämnats till riksdagen på exempelvis rätt 
till heltid för offentliganställda inom vården eller andra typer av 
förstärk- ningar av arbetsvillkoren? (Applåder)

Anf. 7 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik: 
Herr talman! Sedan regeringen tillträdde har vi gjort omfattande 
satsningar på den offentliga sektorn där vi ser till att stärka kommuner 
och landsting i deras ekonomiska förutsättningar. Vi har bland annat 
tillfört 10 välfärdsmiljarder – generella pengar som går till kommuner 
och landsting och som de som arbetsgivare har möjlighet att använda 
på det sätt som de finner är allra bäst för verksamheten.

Därutöver har vi gjort omfattande satsningar på skolan för att stärka 
antalet personer där, och vi har gjort särskilda satsningar på äldreom-
sorgen. Vi har gjort en rad omfattande satsningar och för övrigt också 
byggt ut utbildningarna. Detta gör att det finns möjlig- heter för 
kommuner och landsting att utifrån sin roll som arbetsgivare bedöma 
hur mycket pengar som bör gå till att anställa nya och vad som bör gå 
till löner.

Det är inte vi här i riksdagen som är arbetsgivare för dessa personer, 
utan det är kommunerna och lands- tingen. I Sverige sätter vi inte 
löner här i riksdagen, utan det gör arbetsgivarna. Vår uppgift här i 
riksdagen är att se till att våra offentliga verksamheter har de resurser 
som krävs för att kunna anställa de som behövs, med rimliga arbets-
villkor. Därför har regeringen satsat på just kommuner och landsting.

Detta skiljer oss från Sverigedemokraterna, som vill spara 10 miljarder 
på kommuner och landsting. Hur mycket bedömer Oscar Sjöstedt att 
sjuksköterskornas löner måste sänkas när 10 miljarder sparas? Hur 
många färre sjuksköterskor vill Oscar Sjöstedt se? Hur många 
sjuksköterskor för många har vi i Sverige, hur många lärare, hur 
många undersköterskor och hur många förskollärare? Berätta gärna för 
svenska folket! (Applåder)

Anf. 8 OSCAR SJÖSTEDT (SD) replik:
Herr talman! Detta hade varit jätteintressant att diskutera om det hade 
varit med sanningen överensstäm- mande, men det vet alla att det inte 
är.

Jag köper att det inte är riksdagen som är arbetsgi- vare. Jag tycker att 
vi ska respektera den modell vi har – att det är parterna som får 
komma överens. Men situationen är ändå något oroväckande.
Om jag förstår rätt har nu även Socialdemokraterna hakat på att vi 
behöver fler poliser. Jag tror att de flesta partier här tycker det. 
Samtidigt har vi en situation där väldigt många poliser lämnar sina 
jobb, inte för att de är trötta på att vara poliser utan för att arbetsvill-
koren är så dåliga.

Vi har drygt 9 000 färdigutbildade och erfarna sjuksköterskor som 
jobbar i helt andra branscher därför att arbetsvillkoren är så dåliga, 
stressnivån så hög och arbetsmiljön så påfrestande. Det hjälper inte att 
ut- bilda fler om de som utbildas lämnar yrkena. Är inte det oro-
väckande?

Anf. 9 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik: 
Herr talman! Oscar Sjöstedt sa alldeles nyss att det inte är jag som är 
arbetsgivare för dessa personer. Min uppgift är däremot att se till att 



det finns resurser. Vi har tillfört resurser såväl till kommuner och 
landsting som till polisen, både förra året och detta år. Oscar Sjöstedt 
bad mig att utföra en arbetsuppgift som inte är min.

I stället kanske Oscar Sjöstedt skulle stå upp för sin budgetmotion, där 
det är uppenbart att Sverigedemokraterna skär ned 10 miljarder på 
kommuner och landsting. Man vill ha färre anställda i kommuner och 
landsting. Sjuksköterskorna ska få färre kollegor. Det är detta som 
Oscar Sjöstedt står för. Han vill att det ska vara färre lärare, men det är 
inte allt. Han vill dessutom att privata bolag – riskkapitalbolag – fritt 
ska kunna plocka ut vinster från våra skolor och förskolor och vår 
sjukvård och äldreomsorg, vinster som ska gå till riskkapitalisternas 
egna fickor. De ska dessutom skickas till skatteparadis där man inte 
betalar svensk skatt för dem.

Denna politik står Oscar Sjöstedt för: mer vinst och mindre resurser. 
Detta är Oscar Sjöstedts melodi för sjuksköterskan i Sverige. 
(Applåder)

Anf. 10 EMIL KÄLLSTRÖM (C) replik:
Herr talman! Vi står på toppen av en bortslösad högkonjunktur. Varför 
går det bra för Sverige? Det finns en mängd olika svar på den frågan, 
men ett vik- tigt sätt att analysera detta är att rätt saker gjordes dels 
efter 90-talskrisen genom kloka strukturreformer, dels av två allians-
regeringar som såg till att det fanns be- tydligt bättre incitament att 
röra sig från utanförskap till arbete.

Nu lever vi bland annat på frukterna från detta. Med all respekt för 
Magdalena Anderssons värv finns det svårare saker i svensk politik än 
att administrera en urstark högkonjunktur. Frågan är vad vi gör för att 
be- reda mark för ytterligare år och decennier av svensk framgång.

Vi kan konstatera att det finns två stora problem i den svenska 
ekonomin i dagsläget. Det är arbetsmarknaden, som fungerar för ett 
flertal men inte för ett alltför stort fåtal, och vi har en bostadsmarknad 
som skapar bostadsbrist i stora såväl som mindre städer. Detta är något 
man måste ta tag i.

Alla oberoende internationella bedömare säger samstämmigt att 
Sverige måste ha en mer inkluderande arbetsmarknad där fler får en 
chans och där vi gör de reformer som gjordes i till exempel Tyskland 
och Storbritannien, där hundratusentals fler fick ett jobb att gå till.

Vi måste liberalisera och förenkla bostadsmarknaden och byggandet 
och se till att betydligt fler får ett förstahandskontrakt eller ett ägt 
boende. På båda dessa stora och för Sverige viktiga punkter gör 
regeringen nära nog ingenting. Man väljer att skjuta problemen 
framför sig och tar inte tag i de i grunden strukturellt viktiga problem 
som Sverige helt enkelt måste lösa för framtida generationer. Det är 
djupt oansvarigt att regeringen låter detta pågå.

Magdalena Andersson! Varför gör regeringen inte mer åt detta?
(Applåder)

Anf. 11 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik: 
Herr talman! När Emil Källström säger att vi ska göra strukturella 
förändringar på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden betyder det 
två saker. Det första är att vi politiker här i Sveriges riksdag ska sänka 
människors löner, och det andra är att vi ska höja deras hyror. Det är 
den strukturellt riktiga politiken enligt Emil Källström.



Jag delar inte hans uppfattning. Jag tycker inte att vi ska sänka löner 
eller höja hyror, framför allt inte samtidigt. Däremot tycker jag att det 
finns andra strukturellt riktiga och viktiga reformer att genomföra.

Vi ser nu i Sverige att det går en vattendelare på svensk arbetsmark-
nad, mellan dem som har en gymnasieutbildning och dem som inte har 
det. Därför är det strukturellt riktigt att se till att människor får 
möjlighet att ta sig igenom gymnasiet. Denna uppgift har vi tagit oss 
an sedan vi klev in i regeringsställning.

Det handlar dels om att stärka skolorna så att barnen får det stöd de 
behöver för att komma vidare in i gymnasiet, dels om att satsa på 
vuxenutbildning, både komvux och yrkesvux, så att fler människor får 
gymnasieutbildning, både de som är födda i Sverige och de som 
kommer hit.

Det handlar också om att vi behöver en bättre fun- gerande bostads-
marknad. Därför har regeringen lanse- rat ett 22-punktsprogram som 
vi nu håller på att genomföra för att få upp bostadsbyggandet, korta 
ledtiderna, göra det enklare för bolagen att bygga och sänka bygg-
kostnaderna. Vi ser att det byggs väldigt många bostäder runt om i 
Sverige nu, fler än vad många trodde att man skulle kunna bygga. Det 
är positivt, men vi måste se till att denna trend fortsätter. Därför har vi 
en rad olika åtgärder som vi har vidtagit och som vi kommer att vidta 
för att fortsätta att bygga på dessa höga nivåer.

Jag delar inte uppfattningen att sänkta löner och höjda hyror är vägen 
framåt för Sverige. (Applåder)

Anf. 12 EMIL KÄLLSTRÖM (C) replik:
Herr talman! Finansministern har utvecklat det till en skön konst att 
försvara och förklara regeringens och sin egen passivitet. Jag hade 
knappast förväntat mig något annat, men om vi tar med oss något från 
denna debatt kan vi konstatera att det finns politiska krafter i Sverige 
som vill mer och som har en reformvilja.

Vi kan också konstatera att det finns en tydlig riksdagsmajoritet som är 
emot ett antal av regeringens föreslagna skattehöjningar på jobb och 
företag. Här måste regeringen inse att man sitter i en minoritet, att det 
finns ramar för hur stora friheter man kan ta sig och att det är genuint 
oklokt i såväl sak som form att för- söka höja skatten på småföretag, 
höja löneskatterna och införa allt annat än effektiva miljöskatter, 
kanske framför allt exemplifierat av flygskatten.

Magdalena Andersson! Pröva inte riksdagsmajoritetens tålamod i 
denna fråga! Backa från de skattehöjningar som vi vet att en majoritet 
är emot! (Applåder)

Anf. 13 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik: 
Herr talman! Nu har det i och för sig funnits en riksdagsmajoritet mot 
väldigt många av de skatteförändringar som vi har genomfört under 
mandatperi- oden. Det som dock har hänt efter att budgeten har gått 
igenom är att de borgerliga partierna sedan ofta har anslutit sig till 
skattehöjningarna i efterhand och tyckt att de har varit jättebra. Tänk 
hur kritiska Moderaterna var mot avtrappningen av jobbskatteavdraget 
eller mot att vi hade skrivit upp alla skiktgränser. Men i efterhand har 
de tyckt att det är jättebra. På samma sätt är det med den nedsatta 
arbetsgivaravgiften för ungdomar som det var mycket stor kritik mot – 
ungdomar skulle inte ha några jobb längre. Men efter något år tyckte 
de flesta av oppositionspartierna att det var en jättebra politik.



Det kan vara så att de i efterhand också kommer att tycka att de 
förändringar som vi gör här också är bra, om de följer det historiska 
mönstret.

Emil Källström säger att regeringen är passiv. Jag kallar inte 80 000 
fler människor som deltar i Kunskapslyftet för passivitet. Jag kallar 
inte heller de 60 000 påbörjade bostäderna för passivitet. Jag tycker att 
det visar på en stor aktivitet i Sverige och från Sveriges regering. 
(Applåder)

Anf. 14 MATS PERSSON (L) replik:
Herr talman! Det är uppenbart att regeringen inte ser integrations-
problemen. Mitt i högkonjunkturen växer det fram en ny underklass i 
Sverige präglad av sysslolöshet och bidragsberoende – grogrunden för 
den kriminalitet som vi ser inte minst i våra förorter.

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att 300 000 människor nästa år, 
2018, kommer att vara utsatta grupper. Det är en grupp som ökar, och 
den ökar inte minst i ljuset av att fler nyanlända ska in på den svenska 
arbetsmarknaden.

I detta läge väljer regeringen att bara skönmåla svensk ekonomi och att 
föreslå åtgärder som är så små i relation till detta samhällsproblem att 
det blir nästan löjeväckande. Arbetsförmedlingen pekar ut 300 000 
människor i utsatta grupper. Regeringens svar är 5 000 beredskapsjobb 
i offentlig sektor. 5 000 jobb och 300 000 i bidragsberoende och 
sysslolöshet. Vi ser en total avsaknad av förståelse för det som sker i 
det svenska samhället, där finansministern vägrar se verkligheten som 
verkligheten är.

Från Liberalernas sida har vi föreslagit ett antal reformer för att bryta 
den nya arbetslösheten. Det hand- lar om att skapa fler vägar in på den 
svenska arbetsmarknaden, där människor får möjlighet till enkla rik- 
tiga jobb i stället för bidrag, och där samhället ska ha stora 
förväntningar på människor att de ska försörja sig själva. Det handlar 
om att vi inte accepterar passivt bidragsberoende och att vi kräver en 
motprestation från dem som har försörjningsstöd, socialbidrag, att de 
har praktik, läser svenska språket eller gör någonting annat.
Varför ser inte Magdalena Andersson den nya underklassen? Varför är 
det bättre med ett bidrag än ett enkelt jobb? Varför är det bättre med 
kravlösa bidrag än att ställa krav på människor?

Anf. 15 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik: 
Herr talman! Jag vill då påminna Mats Persson om att jag är bekymrad 
för varje människa i Sverige som inte arbetar. Alla som kan arbeta ska 
arbeta. Men när Mats Persson säger att det växer fram en ny under-
klass tycker jag att det också kan vara värt att påminna om att andelen 
och antalet personer som är beroende av olika former av transfere-
ringar för sin försörjning minskar under de kommande åren och 
faktiskt är det minsta sedan 1990-talet. Det är viktigt att se det om man 
nu talar om en ny framväxande underklass.

En sak som är uppenbar här är att Mats Perssons politik, som presen-
terades i budgetmotionen från Li- beralerna och som till stora delar 
bestod av skattesänkningar för personer med högre inkomster, 
knappast är svaret. Det var det som var Liberalernas svar i deras 
budgetmotion. Det var där som de satsade de ekonomiska resurserna. 
Det är inte så vi bryter de växande klyftorna.

I stället behöver vi se till att investera för framtiden för alla som bor i 
Sverige. Oavsett om man bor i en bruksort eller i en förort behöver 



man kunna få bra för- skolor och skolor för sina barn, skolor som 
fångar upp alla barn, bra fritidsaktiviteter, möjligheter att flytta 
hemifrån och sätta nyckeln i låset till sin egen första lägenhet och få en 
fot in på arbetsmarknaden. På alla dessa områden har regeringen 
arbetat för att vi i Sverige ska få ökade möjligheter. Vi har förstärkt 
resur- serna till förskolorna, vi har förstärkt resurserna till skolorna, vi 
har genomfört den största bostadspolitiska satsningen på 20 år – 
framför allt för att det ska byggas nya hyresrätter – vi har vidtagit 
åtgärder för att människor ska kunna komma in på arbetsmarknaden 
och vi ser nu den lägsta ungdomsarbetslösheten på 13 år.

Regeringen jobbar aktivt med dessa frågor, både för människor som 
bor i våra förorter och i utsatta om- råden och för människor som bor i 
andra delar av Sverige. Det är nämligen viktigt att alla i Sverige har 
möjligheter att ha ett eget jobb, en egen bostad och en egen 
försörjning. (Applåder)

Anf. 16 MATS PERSSON (L) replik:
Herr talman! När man lyssnar på Magdalena Andersson blir det så 
uppenbart att hon inte ser verklig- heten som verkligheten är. Sverige 
är mycket tudelat. Man kan välja att beskriva den ena delen av Sverige 
– högkonjunkturen och att människor får jobb. Men man kan också 
välja att försöka attackera framväxten av en ny underklass, bidrags-
beroende och sysslolöshet, där människor år efter år går på bidrag och 
aldrig kommer ur detta bidragsberoende.

I stället för att presentera förslag om detta gör Magdalena Andersson 
det klassiska att tala om bristerna i min politik. Jag presenterar vad vi 
föreslår. Vi föreslår fler enkla riktiga jobb, och vi vill ställa högre krav 
på människor så att människor inte fastnar i bidragsberoende.

Varför är det fel att ge fler människor chansen att komma in på 
arbetsmarknaden? Och varför är det fel att ha stora förväntningar på 
människor och att de ska arbeta? Varför är det fel att samhället ställer 
krav på människor att till exempel utföra praktik för att de ska få 
bidrag?

Jag tycker att detta på ett tydligt sätt visar att det finns en jobblinje mot 
en bidragslinje. (Applåder)

Anf. 17 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik: 
Herr talman! Jag tycker att det är oerhört viktigt att alla människor 
som kan arbeta ska arbeta. Därför har regeringen också vidtagit flera 
åtgärder för att människor som står långt från arbetsmarknaden ska få 
möjlighet att delta på arbetsmarknaden.

Däremot delar jag inte Liberalernas uppfattning att vi ska sänka 
lönerna i Sverige – höga krav – ja, sänkta löner – nej.

Tvärtom tog jag i mitt inledningsanförande upp att det är viktigt att 
alla människor arbetar. Det som vi ser är också att andelen kvinnor 
med utländsk bakgrund som deltar på arbetsmarknaden är alldeles för 
liten. Många fler av de kvinnor som har flyttat till Sverige behöver 
komma in på arbetsmarknaden. Därför har vi avskaffat det vårdnads-
bidrag som infördes när Liberalerna satt i regeringsställning och som 
innebar att många kvinnor låstes in i passivitet. Vi ändrar nu också 
föräldraförsäkringen för att fler kvinnor snabbare ska komma ut på 
arbetsmarknaden. Vi har gett Arbetsförmedlingen ett särskilt uppdrag 
för att fler kvinnor ska få ta del av de arbetsmarknadspolitiska 
åtgärderna. Vi jobbar aktivt för att alla människor i Sverige som kan 
arbeta ska arbeta. Men vägen dit är inte att sänka skatten för dem som 
tjänar mest. (Applåder)



Anf. 18 JAKOB FORSSMED (KD) replik:
Herr talman! Det har under en tid varit populärt att bygga passivhus. 
Det känner nog finansministern till. Om hon inte gör det kan hon 
säkert fråga valfri miljö partist som kan detta utan och innan. Det 
handlar alltså om hus där man inte släpper ut något av den värme som 
alstras inne i huset utan behåller den för att spara energi.

Nu tycks finansministern och regeringen ha tagit detta huskoncept till 
en helt ny nivå i ett helt nytt sam- manhang när man har gjort om hela 
Regeringskansliet till en ny typ av passivhus, där inte en enda struk-
turreform ska släppas ut i omgivningen. Och nog sparas det på energi. 
Det är utstämplat, och det är nedsläckt i reformfabriken. Där utanför 
får konjunkturen och tidigare jobbreformer sköta jobbet och stå för 
energin. Det är allvarligt.

Men väldigt lite släpps in i passivhuset. De internationella bedömarnas 
och regeringens egna expertmyndigheters råd och rekommendationer 
behandlas med passivitet. År efter år säger de: Gör någonting åt 
trösklarna in till arbetsmarknaden! Gör något åt krånglet med de 
subventionerade anställningarna! Gör något med kvalifikationskraven! 
Gör något med ingångslönerna, så att det under en period blir möjligt 
för perso- ner som i dag står långt från arbetsmarknaden att ta ett 
arbete!

Men dessa insikter når inte in. När de aktiva reformerna för fler jobb 
och för en bättre vård uteblir återstår skattehöjningarna i en högkon-
junktur. Regeringen fortsätter att leverera dessa skattehöjningar. Det är 
ak- tiva skattehöjningar, men det är passiviserande för ekonomin på 
sikt när man höjer skatten på jobb, företag och utbildning i en 
högkonjunktur.

När, finansministern, kommer de aktiva reformerna som bryter den 
passiviserande tudelningen på svensk arbetsmarknad?

Anf. 19 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik: 
Herr talman! Ja, de har ju kommit i två och ett halvt år, och vi ser 
också resultatet: 150 000 fler sysselsatta, den lägsta arbetslösheten 
sedan 2008 och den lägsta ungdomsarbetslösheten på 13 år.

Det handlar naturligtvis bland annat om att konjunkturen är god, men 
det handlar också om att regeringen har vidtagit viktiga åtgärder för att 
människor ska ha den utbildning som arbetsmarknaden kräver. Det vi 
såg när vi klev in på Regeringskansliet var nämligen att Sverige inte 
var rustat för att möta en förbättrad konjunktur. Alldeles för många 
människor hade inte fått använda krisåren till att rusta sig för att kunna 
ta jobben när de växte fram.

Därför var det nya kunskapslyftet en av de viktigaste åtgärder vi 
sjösatte så fort vi hade chansen efter att vi klev in på Regeringskansliet 
– samtidigt som vi gav instruktionen till Arbetsförmedlingen att driva 
en mer aktiv arbetsmarknadspolitik för att människor skulle rustas för 
de nya jobben. Vi har också vidtagit viktiga åtgärder för att förbättra 
infrastrukturen, få upp bostadsbyggandet och stärka skolsystemet.

Jakob Forssmed talar om de internationella bedömarna. De kommer 
med många olika råd, och olika bedömare kommer med olika råd – 
både de internationella och de svenska. Ett råd som både internatio-
nella och svenska bedömare nästan alltid samstämmigt kommer med 
är att man borde göra något åt ränteavdragen och fastighetsskatten. 
Om Jakob Forssmed nu tycker att regeringen till punkt och pricka ska 
lyssna på deras rekommendationer vad gäller arbetsmarknaden, tycker 



han att vi också till punkt och pricka ska lyssna på rekommendatio-
nerna vad gäller fastighets-marknaden? (Applåder)

Anf. 20 JAKOB FORSSMED (KD) replik:
Herr talman! Det går naturligtvis att börja tala om andra frågor; det är 
givetvis fullt möjligt i en budgetdebatt.

Ser inte finansministern att vi nu har nästan 300 000 personer – en 
växande grupp, fler och fler – i utsatt ställning? De befinner sig allt 
längre från arbetsmarknaden. Om ni ser detta, var är era reformer för 
att klara att möta den utmaning dessa personer står inför? De får inte 
chansen att visa vad de går för. De får inte chansen att komma in i en 
arbetsgemenskap. Jag menar att ni är helt passiva inför detta.
Du nämnde tidigare moderna beredskapsjobb, finansministern. 5 000 
moderna beredskapsjobb har utlovats till den här gruppen på 300 000 
personer. Av dessa jobb har nu tolv kommit på plats. De är så få att
det är osäkert om de ens finns. De moderna beredskapsjobben har 
blivit något slags postmoderna beredskapsjobb. Det duger inte som 
reform när så många människor står utanför arbetsmarknaden.
(Applåder)

Anf. 21 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik: 
Herr talman! Jag noterar att Forssmed inte ville tala om ränteavdrag 
och fastighetsskatt. Jag tog inte upp det för att få tala om en annan 
fråga utan för att påpeka det faktum att Forssmed tycker att vi ska 
lyssna nog- grant på de internationella bedömarna. Men du kanske 
tycker att vi ska lyssna med viss selektivitet, Forssmed?

Regeringen har naturligtvis arbetat oerhört aktivt för att fler människor 
ska komma in på arbetsmarknaden. Det har också blivit så att fler 
människor kommer in på arbetsmarknaden. Det gäller såväl människor 

som är födda i Sverige, vilket jag tycker är jättebra, som människor 
som är födda utomlands, vilket också är oerhört positivt.

Det är inte så att traineetjänster eller moderna beredskapsjobb är det 
enda regeringen jobbar med; det finns 80 000 fler utbildningsplatser 
och utbildningsmöjligheter sedan vi tillträdde – utöver den arbets- 
marknadspolitik som finns sedan tidigare, med nystartsjobb och 
instegsjobb men även andra former av subventionerade anställningar. 

Vi har kraftigt byggt ut Samhall.
Vi har alltså jobbat oerhört aktivt för att de människor som står långt 
ifrån arbetsmarknaden ska få en chans att få in en fot på arbetsmark-
naden. Den här regeringen håller aktiviteten i full gång. (Applåder)

Anf. 22 ULF KRISTERSSON (M):
Herr talman! Inte sedan Berlinmurens fall har omvärlden varit lika 
osäker, men skillnaderna mellan då och nu är stora.

Då revs murar, och gränser öppnades. Människor och länder befriades. 
Nationer återföddes och återförenades, och Europas ekonomier knöts 
ihop. Liberali- sering, internationalisering och marknadsekonomi er- 
satte socialism och det kalla kriget. En hoppfull frihetstid började.
Vår egen tid är mer hotfull än hoppfull. Vi har brexit i Europa och 
Donald Trump i USA. Vinner Marine Le Pen det franska president-
valet skakas hela EU- samarbetet. Kina är ingen ny garant för 
frihandel. Vi har rysk aggression i vår närhet och terrordåd på Stock- 
holms gator.

Alla som 1989 stod upp för friheten fick rätt i så mycket. Världen blev 
bättre, färre människor svälter och fler flickor går i skolan. Hela länder 



lyfter sig ur medeltiden. Detta är inga små framsteg! Men historien tog 
inte slut.

Den globaliserade och digitaliserade ekonomin som ger så stora 
möjligheter för många människor blev också komplicerad för hela 
samhällen. Migration ger människor på flykt en fristad men skapar 
också sociala spänningar och växande klyftor. Frihandel bygger väl- 
stånd, men inte i varje fabrik eller i varje yrke. Internet befriade 
informationen, men internetcensuren befäster diktaturen. Nationell 
statskapitalism snarare än demokratisk marknadsekonomi vinner nu 
mark i framgångsrika ekonomier i Afrika och Asien. Världen ser inte 
längre ut som 1989.

Herr talman! Mitt i allt detta är den svenska tillväxten hög och räntan 
låg. Dagens goda ekonomi döljer dock morgondagens långsiktiga 
problem. Halva Sveriges välstånd kommer från export och bygger på 
frihan- del. Nya handelshinder vore dåligt för den globala eko- nomin 
men extra skadligt för den svenska.

Här hemma lever orimligt många på bidrag i stället för av eget arbete. 
Varje krona som används för bidrag till någon som egentligen kan 
arbeta är en krona som kunde gå till fler poliser och ett starkare 
försvar. Den extremt höga arbetslösheten bland utrikes födda och dem 
utan utbildning biter sig nu fast i högkonjunktur och kommer att 
förvärras i nästa lågkonjunktur. Sverige glider isär och blir alltmer 
tudelat. Det hotar den sammanhållning som så länge varit en unik 
svensk till- gång och som väldigt få svenskar vill kompromissa om.

Herr talman! Vårpropositionens mest dolda hot handlar om skatter. 
Det är höjd skatt på entreprenörer, höjd skatt på flygresor, höjd 
fordonsskatt, höjd skatt på försäkringar och förstås höjd marginalskatt.

När Socialdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna 
stoppade Alliansens sänkta marginal- skatter inför 2014 fick 110 000 
fler betala statlig inkomstskatt. Inför 2016 fick 56 000 fler betala, och 
in- för 2017 var det 40 000 fler. Nu ska alltså ytterligare 80 000 få 
nästan fördubblad marginalskatt. 300 000 svenskar har plötsligt blivit 
så rika att de har förlorat rätten att behålla ens hälften av en löneök-
ning. Sverige är på väg tillbaka till 1970- och 1980-talens orättvisa 
marginalskatter och på väg bort från idén om hälften kvar.(Applåder) 

Herr talman! Efter tre förlorade år i svensk politik behövs en ny 
reformagenda. Den mest akuta uppgiften handlar om integration och 
utanförskap. Ska Sverige vara ett internationellt öppet land måste fler 
komma in, inte bara i landet utan i samhället – i jobb och gemenskap. 
Under de senaste åren har vi tagit emot en kvarts miljon människor, 
och minst 150 000 av dem har bara grundskola i bagaget. De flesta 
både kan och vill ar- beta, men då krävs lägre trösklar in till 
arbetsmarknaden.

Det är bra att även LO nu tycker så, men om det inte också leder till 
nya avtal måste en ny regering lag- stifta fram förändringen. För den 
som inte har jobbat alls är inget jobb för enkelt eller för långt borta för 
att kunna tas. Samtidigt behövs högre krav på dem som inte jobbar 
trots att de kan jobba. Vi behöver en utbildningsplikt för dem utan 
grundläggande kunskaper och en stor bidragsreform som stramar upp, 
sätter tak och kräver successiv kvalificering in till alla de svenska 
förmånerna.

Herr talman! Att hjälpa fler med låg kompetens in på arbetsmarknaden 
är nödvändigt men långt ifrån tillräckligt. Den andra stora uppgiften 
handlar därför om företagsamhet och svensk konkurrenskraft. Sverige 
måste bli mer attraktivt för innovativa entreprenörer och växande 



företag. Det är nämligen bara framgångsrika företag som kan skapa de 
jobb som gör att fler både kan försörja sig själva och bidra till andras 
väl- färd. Ser man inte det sambandet blir alla pengar egentligen 
statens, och politikens enda uppgift blir att fördela. Pröva inte den 
vägen igen!

Alltför många företagare vittnar om höga skatter och brist på rätt 
kompetens, men för varje krona som regeringen nu ”satsar” på 
företagande tar man tio tillbaka. Framtidens stora företag måste kunna 
växa i dag. Vi kan inte leva på gamla meriter. Nästan alla stora svenska 
företag är också gamla svenska företag. 20 av de 23 största globala 
svenska börsbolagen grundades mellan 1853 och 1953. Detta är 
imponerande men inte hållbart. Sverige måste vara ett land som 
entreprenörer och huvudkontor vill flytta till – inte ett land som man 
tvingas flytta ifrån.

Det måste löna sig bättre att vara företagare och att utbilda sig mer och 
ta större ansvar. Sverige behöver inte högre marginalskatter utan lägre 
entreprenörsskat- ter. Det behövs ett nytt fokus i skolan – på naturve-
tenskap, matematik och yrkeskunnande.

Herr talman! Regeringens och Vänsterns budget bygger på högkon-
junktur, låga räntor och förhoppningen att Sverige aldrig ska möta en 
kris igen. Det är en riskabel strategi. Den tredje stora uppgiften är där- 
för att i högkonjunktur rusta Sverige för nästa lågkon- junktur. Då 
måste man hålla i pengarna och inte säga ”investera” varje gång man 
bara menar ”spendera”.

Regeringen öser nu beröm över sig själv för att Sverige har bytt 
finanskrisens underskott mot högkonjunkturens överskott. Fattas bara! 
Om man inte klarar överskott i goda tider klarar man det aldrig.

Att gång på gång bli överraskad av oväntat höga skatteinkomster är 
inget tecken på stram finanspolitik, utan det är precis vad som brukar 
hända i varje högkonjunktur. Det är inte finanspolitik alls – det är bara 
Excel. Skatteinkomster brukar dessutom falla lika snabbt när lågkon-
junkturen väl kommer.

Alliansregeringen reformerade a-kassan och sjukförsäkringen och 
införde jobbskatteavdrag under den förra högkonjunkturen. 

Socialdemokraterna sänkte skatten på arbete och tog bort arvs- och 
gåvoskatten senast de regerade. Detta var strukturreformer som gav 
långsiktiga resultat. Men kan någon peka på en enda modig reform 
som Magdalena Andersson har genomfört med de–iochförsig ganska 
få – budgetar som hon både har lagt fram och sedan fått igenom i 
Sveriges riksdag? Nej, knappast.

Till sist: I Sverige tar vi stort ansvar för fattigdom, men fler måste 
också vara med och bygga rikedom. Den fjärde stora uppgiften handlar 
därför om en bättre syn på svensk fördelningspolitik. Sverige måste än 
en gång bli ett land fyllt av klassresor, där man kan börja med två 
tomma händer och komma precis hur långt som helst.

Barn till invandrare ska ha samma chans som andra barn att lyckas i 
livet. Då måste fler barn med invandrade föräldrar gå i förskola och 
lära sig riktigt bra svenska. Då måste skolan ha högre förväntningar på 
de barn som kommer från utsatta familjer. Då måste fler lågt utbildade 
vuxna få sitt allra första jobb, så att fler barn sedan kan få det bättre än 
sina föräldrar.

Det finns en tragisk röd tråd mellan utanförskap, bidragsberoende, 
kriminalitet och förlorat framtids- hopp – mellan brinnande bilar i 



förorten och brända broar till framtiden. Bidragssverige förfuskar nu 
den svenska jämlikhetens själ och grundlägger en destruktiv social 
ärftlighet i stället för en inspirerande social rörlighet. Detta är fel väg 
för Sverige.

Herr talman! Svensk ekonomi går bra just nu, men regeringen 
nonchalerar de svårigheter som vi har framför oss. Det behövs en 
reformagenda som fokuserar på de riktigt stora uppgifterna. Det 
behövs politik som talar klarspråk om problemens storlek och konkreta 
re- former som trovärdigt kan möta de problem vi ser.

Vi kommer att vara väl förberedda för den uppgiften inför valet nästa 
höst. Den här regeringen måste bytas ut. (Applåder)

Anf. 23 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik: 
Herr talman! Det sker snabba och stora förändringar i vår omvärld. 
Sverige behöver förhålla sig till en ny president i USA och till 
konsekvenserna av brexit. Internationella samarbeten sätts på prov, 
och vi ser att auktoritära styren växer sig starkare. Vi ser också ett 
alltmer aggressivt Ryssland, och vi har sett terrorattentat i Sverige.
Sverige behöver även i fortsättningen ha styrka att möta den oro som 
skapas av vår omvärld och den ökade otrygghet som många känner i 
vardagen. Sverige ska vara ett tryggt land.

Sverige är ett av världens mest konkurrenskraftiga länder, och den 
svenska exporten sysselsätter nästan 1 1⁄2 miljon människor. I detta 
läge, med både brexit och Trump, behöver vi i Sverige stå upp för 
frihandel och öppenhet och arbeta intensivt för att försvara våra ex- 
portföretags möjligheter att fortsätta att verka.

I detta läge krävs ansvarstagande, men det kommer också att krävas 
samarbete. Jag skulle vilja fråga Ulf Kristersson varför han tycker att 
Sverigedemokraterna i det här läget är ett bra parti att samarbeta med. 
Vad tänker Ulf Kristersson att Sverigedemokraterna ska tillföra den 
ekonomiska politiken, handelspolitiken, säkerhetspolitiken och 
utrikespolitiken?

Anf. 24 ULF KRISTERSSON (M) replik:
Herr talman! Det som finansministern just sa är nonsens, och det vet 
hon. Det var till finansministern jag ringde dagen efter hemkomsten 
från Storbritannien för att resonera om lärdomar från den pågående 
brexit- processen – inte till någon annan. Jag gjorde detta för att jag 
bryr mig om vad Sverige ska göra i den processen.

Vi föreslår inget samarbete med Sverigedemokraterna. Vi påpekade 
det uppenbara: Riksdagen består av åtta partier – låtsas inte som att det 
åttonde inte finns!

Vad vi vill göra efter nästa val är solklart: Vi tänker bilda regering med 
Alliansen när vi har slagit ut er från regeringsmakten. Vi tänker inte 
samarbeta om vitala intressen med Sverigedemokraterna. (Applåder)

Anf. 25 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik: 
Herr talman! Jag vet inte om detta är ytterligare ett besked från 
Moderaterna i frågan – i mina öron låter det så. Jag har hört Anna 
Kinberg Batra säga att man vill samarbeta med Sverigedemokraterna 
och att man vill förhandla med dem i riksdagens utskott.

Innebär detta att Moderaterna inte ska förhandla med Sverigedemo-
kraterna i den ekonomiska politiken eller i handelspolitiken? Betyder 



detta att ni inte ska samarbeta med Sverigedemokraterna i skattefrågor, 
till exempel? Är detta det besked som Ulf Kristersson ger i dag?

Anf. 26 ULF KRISTERSSON (M) replik:
Herr talman! Jag brukar nämna att vi i riksdagens finansutskott 
hamnade på samma linje som Vänster- partiet i någon fråga som gällde 
kontanthantering i framtiden. Det var ingenting som generade mig 
djupt. Det rör sig om ett parti med antidemokratiska rötter, vars 
grundidéer jag inte delar. Det är ett parti som jag aldrig skulle bygga 
regeringsmakt på, och än mindre budgetmakt, finansministern! Men 
jag tyckte att det var rimligt att samtala med ett parti vars åsikter vi rå- 
kade dela just då.

Inget parti valt av Sveriges folk ska diskrimineras i denna kammare, 
men om man inte har koll på sina egna värderingar kan man lätt 
vandra vilse i den yttre vänsterkanten. Vi vandrar inte vilse i våra 
värderingar. Vi kommer att bygga budgetmakt och regeringsmakt på 
Alliansen – inte på någon annan. (Applåder)

Anf. 27 JANINE ALM ERICSON (MP):
Herr talman! Alla gillar att säga att de bryr sig om miljön och klimatet, 
ibland även moderata politiker. Men sällan illustreras tomma ord så 
tydligt som när man läser Moderaternas ekonomiska politik. Där 
speglas nämligen den obefintliga miljöpolitiken.

Moderaterna verkar nu återigen förorda en ekono- misk politik i 
avsaknad av det mesta som inte rör skattesänkningar. Nu har de även 
backat från satsningen på höghastighetståg. Detta oroar de egna 
moderata kommunalråden, som ser att Moderaterna kan uppfattas som 
ett parti som endast ser behoven i Stockholm och som hindrar 
utvecklingen i resten av landet.

En ambitiös miljöpolitik kräver insatser på flera plan. Miljöskatter är 
ett verktyg som historiskt har visat sig vara effektivt. Vi ser till 
exempel att skatten på eldningsolja fick människor i Sverige att byta 
energi- slag. Vi har också sett hur koldioxidskatten har visat vägen för 
andra länder, genom att Sverige har gått före.

EU-kommissionen visar i en undersökning att Sverige är ett av de 
länder som har minst miljöskatteintäkter i procentandel av de totala 
skatteintäkterna. I granskningen visas att en hel del pekade på god ut- 
veckling i början av 2000-talet men att övergången till miljöskatter 
förlorade i styrka i samband med att den borgerliga regeringen tog 
över.

Nu har den här regeringen äntligen en rad utred- ningar klara eller 
nästa klara, men när vi lägger fram förslag verkar Moderaternas svar 
alltid vara nej.

Ulf Kristersson har varit duktig på att ducka för direkta frågor som jag 
har ställt i tidigare debatter, men med förhoppningen om att trägen 
vinner frågar jag igen. Tycker Moderaterna att det är rimligt att 
Sverige fortsätter att vara bland de länder som har lägst andel miljö-
skatter av sina totala skatteintäkter?

Anf. 28 ULF KRISTERSSON (M) replik:
Herr talman! Jag och Miljöpartiet har den här ordväxlingen två gånger 
per år. Ni ställer samma fråga varje gång, och jag ger ungefär samma 
svar varje gång. Jag tycker att det är en tradition som vi gott kan 
bevara.

Jag brukar påpeka att till skillnad från Miljöpartiet vet Centerpartiet 
vad grön skatteväxling betyder, det vill säga man sänker skatter på en 



del saker och höjer skatter på andra saker. Man skapar en ny fördel-
ning i ekonomin. Ni medverkar i princip bara till höjda skatter, vilket 
förtar en del av trovärdigheten i äktheten hos denna skatteväxlingsidé. 

Det är det ena som jag brukar påpeka, och det gör jag även i dag.
Det andra jag brukar påpeka är att vi är måna om att resurserna ska 
användas där de är mest effektiva. Därför är vi skeptiska till insatser 
som bara slår mot svenska saker som svenskt flyg och svensk bilpark, 
och alltså bara slår mot den sortens saker som är begränsade hit, när 
resurserna skulle kunna göra ännu större nytta väl använda någon 
annanstans.

Jag kan använda mer torr prosa från Finanspoli- tiska rådets rapport 
från 2016 som kom med anledning av er regerings då lagda proposi-
tion: ”Om Sveriges kostnadsineffektiva klimatpolitik får efterföljare,” 
– internationellt alltså – ”riskerar politiken för att stoppa klimatför-
ändringarna att bli så dyr att den blir politiskt omöjlig.” Det är dålig 
miljöpolitik. Den står inte vi för. Jag respekterar ambitionerna, men jag 
tror att ni går vilse i ambitionerna att göra mer här i stället för där 
nyttan skulle vara som störst.

Jag tycker att ett exempel på detta är det bonus– malus-system som nu 
verkar vara på väg. Många på- pekar att det med precision skulle 
innebära att människor inte kan byta till nya och tekniksmartare bilar 
som släpper ut mindre bränsle, och dessutom slår det av en händelse 
med precision mot den enda större biltillverkare som Sverige fort-
farande har kvar i Göteborgstrakten. Det är också en dålig samlad 
politik för Sverige. (Applåder)

Anf. 29 JANINE ALM ERICSON (MP) replik:
Herr talman! Jag noterar att svaren från Ulf Kristersson är desamma på 
mina frågor som också är desamma. Jag hade dock hoppats på att 
kunna få lite uppdaterade svar.

När det gäller hur bra den förra regeringen var på till exempel grön 
skatteväxling visar EU-kommissionens granskning just att den inte var 
så bra på det. Miljöskatternas andel av bnp eller andra mått har inte 
ökat, och de behöver komma upp.

Det Ulf Kristersson inte heller nämner i sin utläggning är att 
miljöförstöringen är mycket dyr och att de kostnaderna kommer att 
öka. Vi kan naturligtvis fortsätta att stå här och säga att vi inte ska göra 
någonting annat i Sverige än vad man gör i andra länder, men det tror 
vi leder helt fel. Vi måste ha föregångare i politiken, och det har vi haft 
förut också.

Om nu Moderaterna inte tror på miljöskatternas styrande effekt, vad 
vill ni då göra i stället för att nå klimat- och miljömål och leva upp till 
de internationella åtagandena för mångfald och goda livsbetingelser på 
den här planeten? (Applåder)

Anf. 30 ULF KRISTERSSON (M) replik:
Herr talman! Ingen gör allting perfekt. Det brukar jag ofta säga. Efter 
åtta års regerande inser man i efterhand att man gör en del saker bra 
och andra saker mindre bra. På miljöområdet hände det många bra sa- 
ker. I en växande ekonomi fick vi ned de samlade koldioxidutsläppen 
med 17 procent. I en växande ekonomi hade vi tio gånger så mycket 
vindkraft som när vi tillträdde 2006. Antalet miljöbilar ökade 15 
gånger. Det hände saker hela tiden. En växande ekonomi, både 



offentlig och privat, skapade utrymme för människor att göra klokare 
val.

Jag misstror inte era ambitioner. Jag misstror däremot grovt de medel 
ni använder när ni misstror marknadsekonomins inneboende förmåga 
att låta människor använda resurser på ett nytt och klimatsmartare sätt. 
Det finns massor av exempel på människor som vill göra detta med sin 
privatekonomi. Luras då inte av Socialdemokraternas ständiga vilja att 
höja skatten på allting. (Applåder)

Anf. 31 ULLA ANDERSSON (V) replik:
Herr talman! Jag vet inte om Ulf Kristersson märkte hur vädret slog 
om när han klev upp i talarstolen. Det började helt plötsligt snöa. Jag 
tror att även vädret känner på sig att samhället blir mycket kallare när 
moderater talar. Det säger en hel del, tycker jag.

Ulf Kristersson tog upp styrkan i Sverige och den svenska modellen. 
Den svenska modellen handlar om att det är parterna som sätter 
lönerna. Det vill ni ändra på. Ulf Kristersson hotade här med att han 
vill lagstifta om vilka löner som ska gälla i Sverige. Vi vet att eko- 
nomisk jämlikhet knappast är någon moderat paradgren, och den 
generella välfärden är alltid mindre värd än en skattesänkning.

Att jobba i välfärden är mycket viktigt sett till den svenska styrkan. 
Det är arbete som ofta är givande och ger mycket uppskattning, men 
det är också oerhört slitsamt och stressigt, och det kräver mycket av 
en. Jag vet det, för jag har själv jobbat i både förskolan och äldreom-
sorgen. Jag vet också hur uppskattat det man gör där är. Men i dag är 
många välfärdsyrken bristyrken, och det är mycket hårda och tuffa 
arbetsvillkor. Det är delade turer, det är många gånger låga löner och 
det är alldeles för få arbetskamrater på många håll inom välfärden.

Vi har fått igenom 10 miljarder mer i ökade statsbidrag, men trots det 
finns det stora brister. Min fråga till dig, Ulf Kristersson, är: Är det inte 
moraliskt rim- ligt att sådana som du och jag, som tjänar 63 000 kro- 
nor och har ungefär 38 000 kronor kvar efter skatt, bidrar något mer 
till den gemensamma välfärden så att vi kan få fler sjuksköterskor, 
vårdbiträden, undersköterskor och förskollärare och att de kan få högre 
löner och bättre arbetsvillkor? Är det inte moraliskt ansvars- fullt att 
de som faktiskt har det mycket gott ställt bidrar lite mer så att 
välfärdens arbetare kan få bättre arbetsvillkor?

Anf. 32 ULF KRISTERSSON (M) replik:
Herr talman! Jag tänker lämna såväl de oklara lustigheterna som 
spydigheterna okommenterade.

Låt mig däremot besvara frågan om moral. Är det moraliskt rätt att 
staten tar mer än hälften av vad en barnmorska tjänar på att jobba 
extra? Är det moraliskt rätt att staten tar mer än hälften av inkomsten 
från nå- gon som anstränger sig extra för att andra ska få vad de 
behöver? I mitt fall är svaret nej. I ditt fall, Ulla Andersson, är jag helt 
säker på att svaret är ja. Hundra procent hade antagligen varit en låg 
kostnad i ditt fall.

Jag tror att skattepolitiken handlar om något så fundamentalt som vem 
det är som i grund och botten äger resultatet av mitt arbete. Är det jag 
själv, med lagstadgade och frivilliga förpliktelser att hjälpa andra som 
har det svårare än jag, eller är det i grund och botten Skatteverket som 
äger pengarna så att en budgetpartner till regeringen ska kunna 
bestämma vem som ska dra nytta av de pengarna i stället för den 
enskilde?



Vi skiljer oss helt enkelt åt i den frågan. Mer pragmatiskt uttryckt 
tycker jag att det är uppenbart att ni har fel. Vi har prövat er väg förut. 
Alla som är något yngre än vad Astrid Lindgren var vet vad som 
händer med en omoralisk skattepolitik, när man tar männi- skors 
pengar från dem och satsar dem på sådant som politiken just för 
stunden tycker är angeläget. Det får förödande konsekvenser. Det 
göder svartarbete. Det göder skatteflykt. Det göder en upplevelse av att 
politiken inte gör legitima saker. Pröva inte den vägen igen. Ni har 
gjort det en gång förut.

Anf. 33 ULLA ANDERSSON (V) replik:
Herr talman! Först och främst vill jag säga att under den tid som Ulf 
Kristersson hänvisar till hade vi en högre sysselsättningsgrad och lägre 
arbetslöshet i det här landet än vad vi har i dag trots att det går framåt.
Hela Ulf Kristerssons liv är finansierat av skatter. Din förlossning, din 
tid i förskolan, din tid i skolan, din mammas eller mormors äldreom-
sorg, ditt behov av sjukvård, de vägar du åker på, ditt behov av polis 
och så vidare – allt det är finansierat av skatter.

Även välfärdsarbetarnas villkor är finansierade med skatter. Då är det 
väl helt rimligt att du och jag som har 63 000 kronor i inkomst och 
efter skatt faktiskt har 38 000 kronor kvar bidrar lite mer. 38 000 
kronor är mycket, mycket mer än vad dessa välfärdsarbetare har i lön. 
En undersköterska har 25 000 kronor, en sjuksköterska har ungefär 29 
000 kronor och en polis har 28 000 kronor efter sex år i yrket. Är det 
då inte rimligt att vi faktiskt bidrar mer så att de kan få bättre arbets-
villkor och löner? Vi är alla beroende av deras arbete.

Anf. 34 ULF KRISTERSSON (M) replik:
Herr talman! Jag har aldrig sagt och jag kommer aldrig att säga att 
skattepengar inte behövs och inte ska användas ansvarsfullt. De gör 

otroligt stor nytta. Men alla resurser är ändliga. Om alla våra pengar 
går enbart till skattemedel har vi inga pengar kvar själva.

Jag har aldrig, inte en enda gång, hört Vänsterpartiet säga: Nu får det 
vara nog. Där går gränsen för hur högt skattetrycket kan vara. Det har 
jag inte hört en enda gång. Det finns alltid lite mer skattepengar att ta 
ut och alltid någonstans att göra av de skattepengarna.

Om vi hade haft låga skatter, internationellt sett, kunde man ha sagt: 
Är det inte rimligt att vi går från att ha västvärldens lägsta skatter till 
att ha västvärldens normalskatter för att finansiera gemensamma 
saker? Men så är inte fallet. Vi har redan mycket höga skatter, 
internationellt sett. Vi har redan den fria världens sannolikt högsta 
marginalskatter. Vi har dessutom problem med just de grupperna som 
har de marginalskatterna.

Ni är aldrig nöjda, Ulla Andersson. Hur höga skatterna än är ska de 
alltid höjas. (Applåder)

Anf. 35 OSCAR SJÖSTEDT (SD):
Herr talman! Den här regeringen och den budget- proposition som nu 
lämnas på riksdagens bord brister i ett stort antal avseenden. Det är 
min absoluta övertygelse att den gör det för att man är inkapabel att se 
grundläggande kausala samband.

Man förstår inte sambandet mellan villkor, möjligheter och incitament 
för företag att verka på en konkurrensutsatt marknad och deras 
möjligheter att växa och skapa fler jobb. Man förstår inte sambandet 
mellan människors drivkraft att utbilda sig, vidareutbilda sig, gå från 
bidrag till arbete och det skattetryck som drabbar dem om de gör det. 
Man förstår inte heller samban- det mellan företagares drivkrafter att 



få sina företag att växa, människors drivkraft att arbeta och försörja sig 
själva och de totala resurser som står till förfogande för oss politiker, 
när det gäller att inte bara bibehålla utan även vidareutveckla en stark 
välfärdsstat.

Om man inte förstår dessa samband är det inte bara möjligt utan högst 
sannolikt att man landar i felaktiga politiska slutsatser.

Låt oss ta ett exempel! Låt oss prata om poliser! Det verkar helt 
plötsligt finnas ett väldigt starkt stöd i denna kammare för den linje 
som Sverigedemokraterna har drivit i många herrans år, nämligen att 
det behövs fler poliser. I det läget säger finansministern att det inte 
finns utrymme för lönehöjningar eller andra satsningar för att förbättra 
arbetsvillkoren för landets poliser. De pengar som finns ska nämligen 
användas till att utbilda fler.

Samtidigt är det poliser som lämnar yrket just på grund av undermå-
liga arbetsvillkor och såklart på grund av en groteskt inkompetent 
polisledning. Denna polisledning hålls under armarna enkom som ett 
resul- tat av att man har rätt färg på partiboken, en synnerligen röd 
sådan. Då hjälper inte alla utbildningsplatser i världen för att råda bot 
på problemet.

Dessutom, om man som polis inte får se sin familj, sina barn, under 
dygnets ljusa timmar och om man förväntas riskera sin fysiska 
trygghet så fort man är i tjänst ska man ha betalt därefter.

Låt oss prata om sjuksköterskor, eller ännu hellre om bristen på 
sjuksköterskor! Den är vi alla hyfsat överens om. Men där slutar också 
konsensus. Visst kan vi säkerligen utbilda fler sjuksköterskor. Det 
tycker jag också att vi ska göra. Men hur hjälper det sjukvården här 

och nu, i dag? Svaret är: inte alls. Samtidigt vet vi att drygt 9 000 
utbildade, mer eller mindre erfarna, sjuksköterskor arbetar med något 
helt annat. Då räknar man inte in alla dem som arbetar kvar i yrket 
men någon helt annanstans, inte minst i Norge.

Vi vet varför de lämnar; man har frågat dem. De har inte lämnat 
eftersom de plötsligt har kommit på att de har valt helt fel väg i livet 
eller har börjat brinna för någonting helt annat. Det har lämnat 
beroende på undermåliga arbetsvillkor. Det handlar om sådant som ar- 
betstider, stress, belastning, möjligheten att kunna påverka sin egen 
situation och dålig löneutveckling. De handlar om att kunna äta sin 
lunch i någorlunda lugn och ro eller en sådan fundamental sak som att 
över huvud taget kunna gå på toaletten.

Vi kan utbilda, utbilda och utbilda lite mer. Men om de som utbildar 
sig inte stannar kvar i yrket är vi helt enkelt kvar där vi är. Men det 
finns lösningar på detta. För att hitta dem måste man dock dels förstå 
sambanden, dels komma till insikt om vissa saker.

Man måste förstå att personal är någonting som man har till låns. De är 
inte livegna – tack och lov. Personal stannar kvar precis så länge som 
de känner att de fyller en funktion, får rimlig ersättning för det värv 
som de uträttar, inte ställs inför valet mellan karriär och familj, har 
möjlighet att växa på sin arbetsplats, vidareutbilda sig och så länge 
stressnivån är hanterbar. Den ska inte nödvändigtvis vara låg, men 
hanterbar.

Det är såklart inte gratis, tvärtom. Men det är värt det. Och det handlar 
inte om någon liten gest, i alla fall inte bara, för att visa uppskattning 
för alla dem som sliter i det offentligas tjänst. Det handlar om att upp- 
rätthålla åtminstone en grundläggande nivå på välfär- den.



Alternativkostnaden, det vill säga för att inte satsa ordentligt på de 
offentligt anställda, blir betydligt högre. Tro mig!

Sverigedemokraterna kommer att fokusera mycket på de offentligt 
anställda i vår budgetmotion, inte minst dem som arbetar i sjukvårds- 
och omsorgsyrkena.

När det gäller just sjukvården är Sverige väldigt långt fram i många 
avseenden, förutom i det allra viktigaste. Det handlar såklart om 
tillgängligheten. Vad spelar det för roll att vi har en väl utvecklad 
sjukför- säkring, världens kanske bästa och främsta läkare och värl-
dens bästa maskiner om patienten sitter fast i en vårdkö?

Tillgänglighet handlar om antalet vårdplatser. Sverige har lägst antal 
vårdplatser per capita i hela Europa. Och antalet vårdplatser avgörs av 
hur mycket kvalificerad personal vi har. Tillgängligheten i sjukvården 
börjar och slutar med personalen.

Svenska folkets förtroende för den allmänna, of- fentligt finansierade 
sjukvården har minskat. Det har bland annat resulterat i att många 
väljer att skaffa en privat sjukförsäkring. Det vill nu regeringspartierna 
tillsammans med kommunistpartiet sätta stopp för, genom att på olika 
sätt försvåra för och straffbeskatta så- dana lösningar. Till dem har jag 
i dag ett klart och tydligt besked: Ni kommer inte att ha mitt stöd för 
detta. Ni kommer inte att ha Sverigedemokraternas stöd för detta. 
Därför kommer ni förhoppningsvis inte heller att ha riksdagens stöd 
för detta. Punkt.

Om man ser det som ett problem att allt fler – privatpersoner, 
småföretagare och även större arbetsgivare – väljer att teckna privata 
sjukvårdsförsäkringar finns det en jätteenkel lösning på problemet. 

Man tar helt enkelt bort efterfrågan på dem. Det gör man genom att se 
till att den offentligt finansierade sjukförsäkringen fyller den 
efterfrågan som finns. Och det gör man genom att komma till insikt 
om att man behöver satsa betydligt kraftfullare på de anställda vi har i 
sjuk- vården.

Det kommer vi att satsa ordentligt på. Och det gör vi allra helst 
tillsammans med andra partier.

Herr talman! Nuvarande regering visar på en närmast abnormt kreativ 
förmåga vad gäller nya sätt att öka skattetrycket. Man höjer skatten för 
väldigt många lön- tagare, eftersom man tycker att de är höginkomstta- 
gare. Men tänk nu på ett ganska vanligt hushåll med låt oss säga två 
barn och två vuxna. Den ena föräldern kanske jobbar deltid eftersom 
barnen fortfarande är små. Den andra föräldern jobbar som rektor, 
barn- morska, gruvarbetare, polis eller elektriker. De har mellan 2 och 
3 miljoner kronor i bostadslån, på vilket ränta och amortering ska 
betalas varje månad. Tror ni att det hushållet uppfattar sig som ett 
höginkomsthushåll? Nej, det gör de inte. Det är de inte heller. Men 
regeringen har bestämt att de är det och belägger därför en av föräld-
rarna med en marginalskatt på 50 procent – 50 procent.

Det är klart att de som tjänar riktigt bra också ska betala lite mer i 
skatt. Det har jag inga problem med. Mitt problem är att den här 
regeringen har en fullkomligt bisarr syn på när ett hushåll, ett vanligt 
hushåll, blir ett med regeringens ögon höginkomsthushåll. Rege- 
ringen bestraffar helt vanliga, hårt arbetande löntagare.

Regeringen talar om flygskatt, kilometerskatt, kemikalieskatt, 
entreprenörsskatt och så vidare. Smaka bara på det sistnämnda – en 
särskild skatt för entreprenörer, det vill säga för just precis dem som 



startar nya företag, som driver små företag och därigenom skapar nya 
arbetstillfällen.

Herr talman! Det gjordes en ganska bra liknelse nyligen som jag läste 
om i en tidning. Regeringen betraktar de svenska förtagarna ungefär på 
samma sätt som de gamla vikingarna betraktade grisen Särimner i 
Odens sal, i Valhall. Man kunde slakta den på kvällen, men likväl 
återuppstod den dagen efter. Det hade varit bra om det hade varit så, 
men dessvärre funkar det inte på det här sättet, i alla fall inte här i 
jordelivet. (Applåder)

Anf. 36 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik: 
Herr talman! Sverigedemokraterna gick till val på att det var oaccep-
tabelt att skattepengar som skulle gå till vård, skola och omsorg i 
stället gick till aktieutdelningar. Men efter ett par middagar med 
lobbyföretaget Kreab, ja, då hade man en helt annan åsikt – en åsikt 
som för övrigt gick hem bättre hos Moderaterna.

Nu vill Sverigedemokraterna tillsammans med Anna Kinberg Batra, 
Moderaterna, säkerställa riskkapitalisternas fortsatta vinster som de 
tjänar på våra skolbarn.

För Oscar Sjöstedt är det en sak vad man lovar i valrörelsen, men en 
helt annan sak vad man gör efter valet. För mig är det enkelt: I mitt 
Sverige ska skattepengar gå till de verksamheter som de är avsedda 
för, inte till riskkapitalister. I mitt Sverige ska barn inte ställas på gatan 
för att skolan inte längre går med vinst. I mitt Sverige gör vi gemen-
samma investeringar för att alla elever ska nå kunskapsmålen i trygga 
och jämlika skolor.

Men Sverigedemokraterna sviker de svenska skolbarnen gång på gång. 
De vill spara 10 miljarder i kommunerna. Då är min fråga till Oscar 
Sjöstedt: Hur många lärare för mycket tycker Oscar Sjöstedt att det 
finns i kommunerna runt om i hela Sverige? Och framför allt: Varför 
står Sverigedemokraterna upp för riskkapitalisternas rätt till vinst 
snarare än för våra skolbarns rätt till kunskap? (Applåder)

Anf. 37 OSCARSJÖSTEDT(SD)replik:
Herr talman! Det är oroväckande och märkligt om finansministern inte 
är kapabel att läsa en ganska enkel budgetmotion. Den är inte jätte-
enkel, men en finansminister borde klara av att läsa den. Men ta 
kontakt med mig, så ska jag lära finansministern att läsa vår budget-
motion.

Det där är ju bara rakt igenom trams. Detta med nedskärningar i 
kommuner och landsting stämmer inte. Det finns inget sådant förslag. 
Jag ska ta med mig budgetmotionen nästa gång, så får vi titta på den 
till- sammans.

Sverigedemokraterna gick till val på att bibehålla valfriheten inom 
välfärden. Vi tycker att valfrihet har ett egenvärde. Vi är inte socialis-
ter. Vi vill inte ha ett offentligt monopol. Vi tycker att medborgarna 
ska ha rätt och möjlighet att välja själva.

Om man ställer valfrihet och kvalitetskrav mot varandra säger de flesta 
väljare och till och med Soci- aldemokraternas väljare att det viktiga är 
kvalitetskra- ven, inte att få bort friskolorna. Det är där som vi ska 
jobba jättehårt, men inte genom att ta bort valfriheten. Det finns ett 
egenvärde i valfrihet. Vi är inte socialister, och vi kommer inte heller 
att bli det.



Nästan alla partiers sympatisörer – det finns ett undantag – säger 
samma sak: Det viktiga är inte att få bort friskolorna, det viktiga är 
höga kvalitetskrav. Det är nummer ett. Till och med Socialdemo-
kraternas väl-jare tycker det, och det är det vi driver. (Applåder)

Anf. 38 Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S) replik: 
Herr talman! Det är ingen som vill ta bort valfriheten. Det finns 
fantastiska möjligheter för både föräldrar och barn att välja mellan 
olika skolor och olika pedagogisk inriktning. Frågan är om våra 
skattepengar ska gå till dessa skolor – eller till stora vinster.

Jag hävdar inte på något sätt att Sverigedemokraterna är socialister. 
Däremot hänvisar jag till det som Sverigedemokraterna sa före valet 
till sina väljare i en motion, då man ju inte heller var socialister. Man 
skrev: Vi ska följa de nordiska länderna. Friskolor ska inte ta ut någon 
vinst.

Ni skrev att det är orimligt att skattemedel förs ut från verksamheten 
och att skattemedel ska användas för att höja kvaliteten, inte delas ut 
som vinst.

Så var budskapet till väljarna före valet. Varför har ni ändrat er nu och 
i stället står upp för riskkapitalisternas rätt till vinst, snarare än för 
skolbarnens rätt till kunskap? Varför har Sverigedemokraterna ändrat 
sig? Är det några middagar med pr-byråer i Stockholm eller vad är det 
som har hänt? Varför spelar löftet till väl- jarna inte längre någon roll? 
(Applåder)

Anf. 39 OSCAR SJÖSTEDT (SD) replik:
Herr talman! Jag har inte ätit en enda middag med någon pr-byrå här i 

Stockholm. Kan vi få slut på det där tramset nu? Kliv upp ur sand-
lådan!

Nusägerfinansministerntvåsakersamtidigt.Socialdemokraterna vill 
också ha valfrihet. Ärligt talat: Den Reepaluutredning som man 
tillsatte som en direkt eftergift till kommunistpartiet för att få stöd inte 
minst vid budgetvoteringarna är perfekt designad för att sätta stopp för 
valfriheten, för samtliga privata inslag i välfärdens verksamheter.
Ta den där Reepaluutredningen och släng den i det runda arkivet! Den 
kommer inte passera den här kammaren, det kommer jag att se till. Det 
är en eftergift till kommunistpartiet för att det ska finnas ett offentligt 
al- ternativ. Medborgarna ska inte ha någon valfrihet. Jag kommer inte 
att köpa det. Det kommer inte att ske, not on my watch. (Applåder)

Anf. 40 ULLA ANDERSSON (V) replik:
Herr talman! Det finns ett tydligt mönster i Oscar Sjöstedts retoriska 
inlägg. Varje gång som han blir trängd använder han härskartekniker. 
Jag hoppas att det ska bli ett slut på det.

5 miljarder som skulle ha gått till vård, skola och omsorg gick i stället 
till utdelning, koncernbidrag eller räntor. Det motsvarar lönen för 10 
000 sjuksköterskor. Oscar Sjöstedt säger sig vurma för de anställdas 
villkor i sjukvården. Då kunde han ha tagit de 5 miljarderna och gett 
10 000 sjuksköterskor högre lön.

Jag tänkte ta upp detta med skatter och teorin bakom jobbskatteav-
draget. Den teorin handlar ju om att sätta press nedåt på lönerna, det 
vill säga tvärtom mot det som Oscar Sjöstedt pratade om i talarstolen 
då han sa sig vilja höja löner.



Men teorin bakom jobbskatteavdraget handlar också om att sjuka och 
arbetslösa ska betala högre skatt vid lika inkomst. Sjuksköterskor, 
barnmorskor, undersköterskor och förskollärare som sliter väldigt hårt 
och bokstavligt talat bär välfärden på sina axlar jobbar så hårt att de 
blir sjuka. Med Oscar Sjöstedts och Sverigedemokraternas synsätt är 
det helt rimligt att de ska betala högre skatt när de blir sjuka. Det gäller 
också den industriarbetare eller byggnadsarbetare som förlorar jobbet 
på grund av att fabriker lägger ned eller på grund av arbetsbrist. Då 
ska man betala högre skatt.

Varför, Oscar Sjöstedt? Varför ska sjuka och ar- betslösa betala högre 
skatt vid lika inkomst? Vid en in- komst så låg som 11 000 kronor ska 
de betala 1 000 kronor mer i skatt med er politik. Varför då?

Anf. 41 OSCAR SJÖSTEDT (SD) replik:
Herr talman! De 5 miljarder kronorna finns ju bara i en värld för att 
Ulla Andersson ska kunna använda dem på andra sätt. De finns ju bara 
i en värld med 100 procent bolagsskatt. Det är liksom inte pengar som 
man bara kan gå in och ta.

Låt oss prata om jobbskatteavdraget. Det är jätteintressant. Hela idén 
är ju att öka drivkraften att jobba. Det är riktigt att det sätter press, 
kanske inte nedåt, men inte lika mycket press uppåt på lönebildningen. 
Det är en bärande del, eller bärande vet jag inte men en effekt av 
jobbskatteavdraget.

Men löntagarna är rimligen i första hand intresserade av sin nettolön, 
inte av sin bruttolön. Man har väl hellre en högre nettolön, eftersom 
man ändå betalar så mycket skatt på högre löner. Det är klart att det får 
den effekten.

Det är Vänsterpartiet tillsammans med regeringspartierna som har ett 
budgetsamarbete. Tycker man att det är ett stort problem kan man väl 
upphöra med det. Det skulle inte passera den här kammaren förstås, 
men jag har inte sett några initiativ från vare sig regeringen eller dess 
samarbetspartier att gå i den riktningen.

Jag tycker att man ska ha ett väldigt starkt skydd i den händelse att 
man blir arbetslös, självklart. Men det får inte gälla för evigt. Jag tror 
på en modell där man kombinerar å ena sidan ett starkt försäkrings-
skydd med å andra sidan fortsatta incitament att gå tillbaka till jobbet. 
Man ska ha ett generöst tak i a-kassan, men under en begränsad 
tidsperiod. Då kan man kombinera det bästa av två världar. Denna 
modell förespråkar Sverigedemokraterna, och den har inte minst 
väldigt starkt stöd i den nationalekonomiska forskningen. Jag tror på 
den. (Applåder)

Anf. 42 ULLA ANDERSSON (V) replik:
Herr talman! Det var Skatteverkets rapport som angav att du, jag och 
alla andra i det här landet har betalat 5 miljarder i skatt till omsorg, 
vård och skola, vilka i stället gick till utdelningar, räntor och koncern- 
bidrag – 5 miljarder.

Det löntagaren främst är intresserad av är självklart att göra ett gott 
arbete och bidra till samhället men också att få betalt för sitt arbete. 
Om man sätter en press nedåt på lönerna blir det mer till ägaren och 
fö- retaget. Det är självklart att man vill ha betalt för sitt arbete, sär-
skilt om det är ett viktigt arbete såsom en sjuksköterskas, förskol-
lärares eller byggnadsarbetares arbete. Det är klart att man ska ha 
betalt för sitt arbete.



Det Oscar Sjöstedt vill ha är en straffbeskattning. Oscar Sjöstedt 
tycker att det är helt rimligt att man om man i vårt land arbetar så att 
man blir sjuk också ska betala högre skatt. Vänsterpartiet och 
regeringen har nu kommit överens om att skatten ska sänkas för dem 
som har sjukersättning, vilket är helt rimligt. Varför ska man 
straffbeskatta sjuka och arbetslösa, Oscar Sjöstedt? Har ni något emot 
dessa samhällsgrupper? (Applåder)

Anf. 43 OSCAR SJÖSTEDT (SD) replik:
Herr talman! Det blir nästan lite löjligt. Det handlar inte om någon 
straffbeskattning. Poängen med jobbskatteavdraget är att det ska 
stimulera till arbete.

Ulla Andersson måste lära sig att hålla isär brutto- och nettolönen. Det 
sätts ingen press nedåt på nettolönen om man får sänkt skatt, tvärtom. 
Man får behålla mer av sin lön. Man går upp i nettolön. Det är ganska 
centralt att hålla isär dessa begrep. Och det är heller inte jätteavance-
rat.

Låt oss återkomma till välfärden. Jag tror inte på något slags vilda 
västern i välfärden och att vem som helst ska få operera. Jag vill ha ett 
mycket strikt och tydligt regelverk på plats för alla aktörer, även om 
ak- tören är den lokala kommunen eller landstingen. Det gäller alla 
aktörer, såväl offentliga som privata. Det finns även andra former, till 
exempel föräldrakooperativ, stiftelser och kanske ytterligare någon 
variant. Kraven ska vara strikta både vad gäller tillstånd i tillstånds-
prövningen och sanktioner vid tillsynsprövningen om man inte sköter 
sig. (Applåder)

Anf. 44 JAKOB FORSSMED (KD) replik:
Herr talman! Jag lyssnade med intresse på Oscar Sjöstedts anförande 
om bland annat kompetensbrister inom vården. Sverigedemokraterna 
säger sig ibland värna de äldre i samhället. Av båda dessa skäl tycker 
jag att det är förvånande att Sverigedemokraterna nu- mera omfamnar 
en av regeringens allra märkligaste och sämsta reformer, nämligen 
införandet av en sär- skild löneskatt för äldre som jobbar.

Om man läser Sverigedemokraternas budgetmotion ser man att det 
framgår att de stöder regeringens förslag om en särskild löneskatt för 
äldre över 65 som jobbar. Det är en extra skatt om man anställer äldre, 
och den fanns inte före 2015.

Detta är särskilt allvarligt när många verksamheter, såsom polisen, 
vården och socialtjänsten, behöver behålla äldre erfarna medarbetare 
ytterligare ett par år. I stället lägger ni på en straffskatt om man gör 
det. Detta slår mot våra äldre, mot ekonomin och mot välfärdens 
viktiga verksamheter. Det trycker dessutom ut äldre som vill bidra i 
ålderspension.

Hur är detta att värna vårdens kompetensbehov? Hur är detta att värna 
våra äldre, Oscar Sjöstedt?

Anf. 45 OSCAR SJÖSTEDT (SD) replik:
Herr talman! Jag vet inte hur många gånger jag själv har kritiserat den 
särskilda löneskatten, men det är i varje fall mängder av gånger. Det är 
klart att vi inte ska straffbeskatta de äldre som väljer att stanna kvar på 
arbetsmarknaden, tvärtom.



Vi som är politiker får av journalister och andra ofta frågorna: Vilken 
pensionsålder vill du ha? Vill du höja pensionsåldern? Eller kanske 
sänka den?

Det finns ju inte en enda pensionsålder, utan det finns mängder av 
pensionsåldrar. Jag tror att det är dit vi måste gå, det vill säga mot ett 
mer flexibelt system. Folk kommer att vilja gå i pension både lite 
tidigare och lite senare. Då måste morötterna såklart finnas där.

Vi ska självfallet inte straffbeskatta äldre för att de väljer att stanna 
kvar på arbetsmarknaden när de är 65- plus. Vill de och kan de så ska 
de såklart göra det. Om något borde vi kanske stimulera detta på något 
sätt i stället.

Jag har kritiserat detta mängder av gånger. Det är märkligt att Jakob 
Forssmed har missat det. Men jag gör det en gång till: Jag tycker att 
det var fel av regeringen att göra som man gjorde. Detta är inte bra.
Vi kan här i kammaren besluta om att höja pensionsåldern med si eller 
så mycket och på så sätt lösa olika problem. Men det är bättre att göra 
det med mo- rot än med piska. Vi kan säga: Du behöver inte gå i 
pension senare, men om du vill får du gärna stanna kvar på arbets-
marknaden i ett, två eller till och med tre år. Jag tror att detta är en 
förutsättning för att det ålderspensionssystem som vi i dag har ska vara 
finansiellt hållbart.

Jag tror emellertid inte att dagens ålderspensions- system är finansiellt 
hållbart. Vi måste klura ut något smart. Det här gäller framför allt den 
generation som jag själv tillhör. För oss kommer det inte att vara finan- 
siellt hållbart.

Anf. 46 JAKOB FORSSMED (KD) replik:
Herr talman! Jag blir lite förvirrad av svaret. Jag delar bedömningen 
att regeringen har genomfört en mycket märklig reform. Man trycker 
ut människor som vill bidra inom inte minst välfärdens viktiga 
verksam- heter. Det handlar om läkare, poliser och sjuksköters- kor 
som det nu blir dyrare för kommuner och landsting att anställa. Det 
gäller för den delen även privata företag.

Men, Oscar Sjöstedt, det kostar pengar att gå emot regeringens förslag. 
Ni satsar 0 kronor i ert budgetal- ternativ på att gå emot den särskilda 
löneskatt som regeringen har infört. Det betyder att ni inte går emot 
denna reform. Ni prioriterar inte detta i er budgetmotion.

Att lägga en straffskatt på att anställa äldre personer utgör ett hårt slag 
om man ska klara välfärdens utmaningar och kompetensförsörjningen 
i vården. Det låter som om Oscar Sjöstedt håller med om detta, men i 
hans budgetalternativ satsas 0 kronor.

Anf. 47 OSCAR SJÖSTEDT (SD) replik:
Herr talman! Jag blev något förvirrad av frågan, vilket kanske är skälet 
till att också svaret blev något förvirrat. Jag ber om ursäkt för detta till 
ledamoten Forssmed.

Min genuina uppfattning är att vi absolut inte ska ha någon straffbe-
skattning på äldre som är 65-plus och som väljer att frivilligt stanna 
kvar på arbetsmarknaden.

Om jag får tänka lite fritt här i kammaren tror jag att man till och med 
kan hitta en modell med lägre skatt för låga inkomster. Äldre kanske 
av olika skäl inte vill jobba precis lika mycket, just för att de är äldre. 
Det behöver dock inte vara så men kan vara det. Om man går ned i 



arbetstid och väljer att jobba 75, 50 eller 25 procent får man såklart en 
mycket lägre inkomst. Om vi då har väldigt låga skatter på låga 
inkomster stimuleras människor att stanna kvar på åtminstone deltid.
Detta skulle kunna vara en framkomlig modell, som vi kanske till-
sammans kan jobba med och klura ut något smart kring. (Applåder)

Anf. 48 JANINE ALM ERICSON (MP):
Herr talman! Jag har sagt det förut, och jag kommer att säga det igen: 
Klimatet är vår tids stora ödesfråga.

Vi ser hur polerna smälter och världstemperaturerna stiger. Vi ser 
konsekvenser av klimatförändringarna när människor tvingas fly 
undan torka och svält. Vi ser i de nordliga delarna av vårt eget land att 
snöperioden på vissa ställen har förkortats med mer än två månader. 
Kommuner och landsting runt om i Sverige slår larm om hur vatten-
brist riskerar att slå ut viktiga näringar.

Jag och Miljöpartiet kommer aldrig att stå vid sidan och se på hur vårt 
gemensamma hem riskerar att för- störas när vi kunde ha gjort något åt 
det. Ansvaret ligger inte på någon annan långt in i framtiden. 

Ansvaret är vårt, och ledarskap behövs nu. Många talar sig varma för 
att Sverige ska ha en klimat- och miljöpolitik som ligger i framkant, 
men det är först med denna regering som det har blivit konkret hand-
ling av dessa ord. Det blir tydligt när vi har en historisk miljöbudget. 
Samtidigt är mer att vänta.

Sverige ska ställas om så att utsläppen inom transportsektorn minskar. 
Vi ser nu till att flyget är med och bär sina klimatkostnader. Vi inför ett 
system för att premiera köp av miljöbilar samtidigt som utsläppsin- 
tensiva bilar får ökade kostnader. Vi stöder utbyggnaden av nödvändig 

infrastruktur för elbilar och utvecklar våra städer för en förbättrad 
kollektivtrafik samt fler och bättre cykelvägar.

Vi ser också att viljan att vara med och bidra för att minska utsläppen 
är stor runt om i Sverige. Regeringens satsningar på Klimatklivet, som 
i denna budget tillförs en halv miljard, är ett tydligt bevis för det. Med 
hjälp av investeringsstödet ställer företag och kommuner om genom att 
energieffektivisera, bygga ut biogasproduktion och ordna laddpunkter, 
så att det blir lättare att använda elbil. Med stadsmiljöavtalen knyts ut- 
vecklingen av hållbara städer ihop med klimatutma- ningen och skapar 
dubbel nytta när ny kollektivtrafik planeras tillsammans med bostäder.

Herr talman! Den sociala hållbarheten måste värnas och utvecklas. 
Förutsättningarna för att lyckas ska inte avgöras av föräldrarnas 
utbildningsbakgrund. Alla skolor ska vara bra skolor. Därför satsar 
regeringen en halv miljard under 2017 på en jämlikhetspeng till sko- 
lor med tuffa förutsättningar. Vi ökar även resurserna till ungdomars 
psykiska hälsa. Vi sänker skatten för pensionärer och satsar pengar på 
att stärka förloss- ningsvården. Det ger trygghet och stärker den 
välfärd som vi håller högt i Sverige.

Lika avgörande är att förutsättningarna för människor att göra 
verklighet av sina drömmar är goda. Småföretag skapar jobb och 
bidrar med service över hela Sverige, inte minst på landsbygden. 
Därför är jag mycket glad över att regeringen under den här våren har 
presenterat en skatterabatt för enmansföretag som vill anställa sin 
första medarbetare. Det skapar jobb som ger mening i vardagen för 
den enskilde, och det skapar värde för samhället i stort.



Herr talman! Det är snart tre år sedan den här regeringen tillträdde. 
När vi tog över såg vi stigande arbetslöshet, sjunkande skolresultat, 
stora underskott i statsfinanserna och en klimatpolitik på sparlåga. 

Tillsammans med våra kollegor i regeringen har vi arbetat hårt
för att vända den utvecklingen genom vårt gemensamma hållbara 
samhällsbygge, som moderniserar Sverige.

Resultatet av det arbetet börjar nu visa sig. Skolresultaten börjar vända 
uppåt. Fler har ett arbete att gå till. Statsfinanserna är stärkta med 
överskott efter många år av borgerlig vidlyftighet. Takten i den gröna 
omställningen tilltar. Vi säkrar även stabilitet och långsiktighet genom 
blocköverskridande överenskommelser om försvaret, energipolitiken, 
klimatet och åtgärder för bättre etablering av nyanlända. Det stärker 
Sverige.

Slutligen vill jag säga några ord kopplat till det avskyvärda dåd som 
drabbade Stockholm. Det var en at- tack mot vår demokrati och det 
öppna samhälle som vi står för. Mina tankar går väldigt ofta till dem 
som om- kom och deras anhöriga. Men vi kommer aldrig att låta terror 
segra över gemenskap. Miljöpartiet kommer att fortsätta vara en 
konstruktiv kraft i bekämpandet av terror. Min förhoppning är att vi 
ska få bred enighet i den här kammaren om vägen framåt.

Den ekonomiska politiken är inte bara en plånboksfråga. Det är en 
fråga om vilket samhälle vi vill ha, en fråga om rättvisa och jämlikhet. 
Det är en fråga om våra barns framtid och vilken värld vi lämnar efter 
oss. Det perspektivet är tydligt i regeringens ekonomiska politik, och 
det stärker Sverige på både kort och lång sikt. (Applåder)

Anf. 49 EMIL KÄLLSTRÖM (C) replik:
Herr talman! När jag och Janine Alm Ericson replikerar på varandra 
brukar vi inte sällan nörda ned oss i någon aspekt av miljöpolitiken 
och slänga siffror, budgetposter och procentsatser fram och tillbaka. 
Det brukar vara så pass roligt att jag tänkte att vi skulle göra det en 
gång till.

Jag skulle vilja tala om regeringens förslag till bonus–malus-system. 
Det är bra att man har försökt ta ett steg i den här riktningen. Vi har 
försökt att ligga på under lång tid. Bara någon vecka innan regeringen 
kom med sitt förslag presenterade vi en idé som vi kallar för grön 
bilbonus. Grundtanken är delvis liknande. Vi föreslog en bonus om 
100 000 kronor till de allra klimatsmartaste bilarna. Det här skulle 
finansieras med en straffskatt på nya inköp av riktigt miljödåliga bilar. 
Regeringens förslag är liknande på bonussidan. Man vill ge en slant, 
45 000 kronor i stället för våra 100 000, till dem som köper de riktigt 
bra bilarna.

Men när det kommer till finansieringen har vi valt olika vägar. Vi fixar 
i vårt förslag finansieringen genom en straffskatt på nya inköp. När 
man i framtiden köper en ny bil som är dålig för miljön ska man betala 
en straffskatt som finansierar systemet. Regeringens finansiering 
bygger i stället på att man smetar ut detta på alla bilar, inklusive dem 
som redan är köpta. Inte sällan slår det här mot barnfamiljer som har 
köpt kom- bibilar från en västsvensk fordonstillverkare. Man straffas 
för beslut man redan har tagit och som inte går att förändra. Handlar 
inte det här systemet, Janine Alm Ericson, om att stimulera fram bättre 
beslut i framtiden? På vilket sätt löser vi klimatkrisen genom att be- 
straffa beslut som redan fattats, inte minst av svenska barnfamiljer? 
Hade det inte varit klokare att lägga bestraffningen på framtida bilköp?



Anf. 50 JANINE ALM ERICSON (MP) replik:
Herr talman! Det är väldigt bra när vi diskuterar miljöförslagen i 
regeringens budget och Centerpartiets förslag. Jag har sagt det förut 
och kommer att säga det igen: Ju mer miljöfrågorna och klimatfrå-
gorna debatteras i den här kammaren, desto bättre, för då har vi en 
chans att nå de mål som vi har satt upp.

När det kommer till bonus–malus-systemet, som det har hetat i 
debatten hittills, har vi tidigare varit överens. Vi måste ha ett system 
som premierar miljöbra bilar och ser till att de inte så miljöbra bilarna 
får sämre förutsättningar. Både Miljöpartiet och Centerpartiet har 
väldigt ofta och i många debatter återkommande pratat om ett 
fungerande bonus–malus-system. Nu lägger regeringen fram ett sådant 
förslag, där det finns tydliga incitament. De miljöbra bilarna ska vara 
bättre för plånboken, och de som är miljödåliga ska vara sämre. Det är 
så vi styr mot ett hållbarare transportsystem. Men det här välkomnar 
inte Centerpartiet. Det har vi upptäckt väldigt tydligt.

Man kan väl säga att det är bra att kunna ge mer bonusar till dem som 
gör bra saker. Men vi ser också att det finns några problem med 
Centerpartiets förslag. Det första är att det inte är självfinansierande 
utan krä- ver att man måste ta pengar från andra delar av budgeten. 

Det andra problemet, som kanske är ännu större, är att det verkar som 
att systemet inte är EU-kompatibelt utan innebär statsstöd och därmed 
inte kommer att gillas. Det är någonting som vi har haft problem med 
vad gäller andra miljöförslag som vi har velat lägga fram i den här 
kammaren och som Centerpartiet har varit väldigt snabba med att 
kritisera oss för.
Gärna mer bonus till miljöbra bilar, men det måste göras på ett hållbart 
sätt. Regeringen har nu presenterat ett sätt där det här ska kunna 

fungera som den stimulans det är tänkt att vara.

Anf. 51 EMIL KÄLLSTRÖM (C) replik:
Herr talman! Jag blir lite orolig om det är så att argumenten mot den 
lösning som vi presenterade bygger på missförstånd eller rena 
felaktigheter. Det stämmer inte att vårt förslag inte är finansierat. 
Tvärtom är det i ansvarsfull anda lite överfinansierat, just för att ta bort 
eventuella gökungar i den delen av budgeten. Vårt förslag är 
framåtsyftande. Det styr beteenden på den bra sidan genom att vi ger 
en rejäl bonus till dem som fattar kloka beslut, samtidigt som vi också 
styr inköpsbesluten på den lite mer negativa sidan. Det regeringen och 
Miljöpartiet nu gör är att smeta ut den här finansieringen över alla 
bilar. Det gäller även barnfamiljer som redan har köpt bil och som har 
fattat stora investeringsbeslut på helt felaktiga premisser. Det är inte 
klok miljöpolitik.

Anf. 52 JANINE ALM ERICSON (MP) replik:
Herr talman! Jag tror att vi kommer att få återkomma i de här olika 
delarna. Centerpartiet kan då visa hur förslaget ska finansieras och att 
det faktiskt går att genomföra. Sådana förslag är lätta att lägga fram, 
men sedan måste man hålla i dem och se till att de är möjliga att 
genomföra.

Regeringens förslag är oerhört tydligt. De bilar som är sämre för 
miljön får en malus, och de som är bra för miljön får en bonus. Precis 
det har vi pratat om i flera år i den här kammaren. Att Centerpartiet nu 
kri- tiserar detta utfall i stället för att välkomna det tycker jag är 
anmärkningsvärt.



Anf. 53 MATS PERSSON (L) replik:
Herr talman! I den här kammaren talar vi väldigt ofta om hur pengar 
ska fördelas. Vi talar väldigt sällan om hur pengar och resurser skapas. 
Min ideologiska utgångspunkt är att det inte är vi politiker som skapar 
nya jobb utan det är småföretagare och företagare runt om i vårt land 
som ser till att vi anställer fler och att det skapas fler företag som 
bygger Sverige starkt.

Miljöpartiet ingår i en regering där finansministern i uttalanden 
betraktar småföretagare som skatteplanerare och potentiella skatte-
fuskare. Miljöpartiet har tidigare historiskt sett talat en del om små-
företag. Men i den budget som nu ligger på riksdagens bord ser vi re- 
jäla skattehöjningar på företagare och småföretagare.

Vi talar om entreprenörsskatten som innebär en skattehöjning på flera 
miljarder kronor. Vi talar om skattehöjningar för många småföretagare 
som har en sjukförsäkring som nu får ökad beskattning. Det visar hur 
Miljöpartiet de senaste åren mer blir röda än gröna och talar mindre 
om företagande och mer om att of- fentlig sektor alltid ska skapa 
jobben.

Från Liberalernas sida vill vi se en reforminriktad agenda som handlar 
om fler småförtagare där det blir lättare att starta företag och framför 
allt lättare driva företag och anställa som företagare. I detta ligger att 
inte öka beskattningen på småföretagare utan att se småföretagare som 
samhällets hjältar som anställer människor.

Nu går regeringen fram med kraftiga skattehöj- ningar på småföre-
tagare. Min fråga är: När slutade Miljöpartiet att bry sig om småföre-
tagare, och hur blir det fler jobb av att mindre företag ska betala mer i 
skatt?

Anf. 54 JANINE ALM ERICSON (MP) replik:
Herr talman! Jag vill först hålla med Mats Persson om att företagare 
och små och medelstora företag är oerhört viktiga Sveriges utveckling 
och att de ska ha goda villkor. Däremot håller jag inte med om den bild 
man målar upp om att vi nu bara skulle höja skatter och därmed döda 
svensk företagsverksamhet.

Det som Mats Persson kallar entreprenörsskatten antar jag är de 
ändrade 3:12-reglerna. Det är ett betydligt tråkigare namn som kanske 
ibland kan vara lite komplicerat att förklara. Där såg vi att det 
utredningsförslag som lades fram slog alltför hårt på de mindre
företagen. Därför gjorde regeringen förändringar i förslaget.

Det handlar om en avvägning av hur inkomst av tjänst ska beskattas, 
för man ska naturligtvis ta ut en lön när man har ett företag som man 
arbetar i, men också inkomst av kapital eftersom det är stor skillnad på 
det.

Regeringen har nu lagt fram ett förslag där vi tycker att vi hamnar bra 
mellan att fortsätta att stötta företag som är entreprenörer och driver 
framåt men att kanske inte ha det som en skatt som gör att det blir en- 
klare att skatteplanera för dem som redan är höginkomsttagare. Det 
vill jag säga där.

Sedan finns det andra skatteförslag som Miljöpar- tiet och regeringen 
har lagt fram. Vi har till exempel växastödet som vi nu utökar där 
företagen ska kunna anställa sin allra första medarbetare. Det tror vi är 
ett jätteviktigt steg.

Vi har gjort förändringar på olika delar med utökad RUT som bidrar 
till mer hållbarhet när man kan reparera sina vitvaror och laga sina 



skor och kläder. Vi har också minskad moms på naturguider som också 
är ett bra sätt att öka företagandet på landsbygden.

Anf. 55 MATS PERSSON (L) replik:
Herr talman! Med all respekt för sänkt moms för naturguider tror jag 
inte att det är det som småföretagarna runt om i Sverige tänker på på 
kvällarna när de funderar hur de ska få ihop sin kalkyl för att också i 
morgon kunna ha kvar de anställda de har i dag och i morgon kunna 
anställa fler människor.

Med all respekt för de mindre skattesänkningar som regeringen 
föreslår är det skattehöjningar på flera miljarder som nu läggs på 
småföretagare. Det är entreprenörsskatt och extraskatt för den som har 
en sjukför- säkring för att ta två exempel och inte minst de skatter vi 
sett historiskt de senare åren.

Till detta läggs en särskild flygskatt på dem som inte bor i Stockholm 
utan nära en flygplats runt om i landet och som inte har något alter-
nativ och nu tvingas få en högre kostnad när deras anställda ska röra 
sig i vårt avlånga land. På vilket sätt blir det fler jobb när ni nu höjer 
skatten för småföretagare runt om i Sverige?

Anf. 56 JANINE ALM ERICSON (MP) replik:
Herr talman! Små och medelstora företag är jätteviktiga. Det är väldigt 
bra att vi har i åtanke att de finns inom väldigt många olika sektorer. 
De finns inte bara i storstaden.

Nu kändes det som att Mats Persson raljerade lite över att vi skapar 
utrymme för företagare att anställa och få bättre ekonomi i sina företag 
som inte ligger i Stockholmsregionen när det handlar om naturguider. 
Vi måste titta brett på de frågorna.

Det finns ett annat förslag som tagits upp och som debatterats mycket. 
Ibland har vi väldigt mycket intensitet i vissa diskussioner, och sedan 
glöms de bort. Det gäller personaloptionerna. Där har vi nu gjort 
förbättringar för att det ska vara lättare för företag att attrahera 
kompetens och behålla den.

Det finns mycket. Vi har utredningen som stärkt besöksnäring. Växa-
stödet har jag redan angivit. Det ska vara lättare för företag att till 
exempel få statligt riskkapital. Det är sådana delar som företag ofta 
visar på är viktiga för deras utveckling.

Anf. 57 JAKOB FORSSMED (KD) replik:
Herr talman! En del säger att Miljöpartiet inte har genomslag i 
regeringens politik och att det har fått ge sig på punkt efter punkt. Det 
är faktiskt fel. I bortslösade miljarder räknat har miljöpartistiska 
statsråd tyvärr oproportionerligt stort genomslag.

Jag tänker då på de över 5 miljarder i byggsubventioner som man öser 
ut främst över byggbolag. Det är byggbolag som själva inte tror på att 
reformen leder till fler bostäder men som förstås glatt tar emot 
pengarna.

Som ett resultat av låga räntor, stor efterfrågan, Al- liansens byggre-
former men också att regeringen har gjort en och annan bra sak byggs 
det nu mycket. Bo- verket menar att ”det i första hand är kapacitet, och 
inte efterfrågan, som idag utgör främsta restriktionen på bostads-
byggandet. Det driver i sin tur upp anbudspri- serna.”

I detta läge när det råder kapacitetsbrist, när det byggs för fullt och när 
finansiering finns fortsätter Miljöpartiet att ösa in skattemiljarder på 
byggmarknaden. Det driver upp priserna ännu mer för alla 



byggprojekt: villor, bostadsrätter, hyresrätter, förskolor, skolor och 
vägar. Det bidrar också till att höja priserna på befintliga bostäder.
Min fråga är: Gör inte dessa 5 miljarder bättre nytta någon annanstans 
än i redan lönsamma byggföretags fickor? Det kan vara saker som att 
inte höja skatten på jobb, höjt bostadstillägg till pensionärer, eller om 
mer pengar i plånboken för enskilda är problematiskt mer pengar till 
polisen eller vården.

Gör något oväntat. Ompröva politiken och säg: I det här läget drar vi 
tillbaka byggsubventionerna och lägger pengarna på annat. Det vore 
ett väldigt bra besked från Janine Alm Ericson här i dag.

Anf. 58 JANINE ALM ERICSON (MP) replik:
Herr talman! Jag är också glad att vi talar om bostadspolitik här och 
bostadsreformer. Vi ser i dag att ett av de största problemen som de 
internationella be- dömarna pekar ut för Sverige är hotet om en 
bostadsbubbla. Den är alltmer överhängande ju mindre utbudet är i 
vilket fall som helst. Människor måste ha en möjlighet att bo och ha 
råd att bo någonstans.

Jakob Forssmed pekar ut flera olika anledningar och lägger mest fokus 
på den fantastiska bostadspolitik som alliansregeringen hade. Den 
skapade inte så många fler bostäder. Det är nu vi ser att bostadsbyg- 
gandet ökar, och det ökar ordentligt.

Som finansministern sa tidigare i debatten ökar det mer än vad någon 
någonsin hade trott. Det beror naturligtvis på ett flertal olika saker. Det 
beror bland annat på det kapacitetshöjande 22-punktsprogram som 
togs fram i samband med att vi förde samtal om bostadspolitiken och 
som de borgerliga partierna valde att lämna.

Jag är glad att vi gör mycket. Jag är glad att vi är överens om att vi i 
den här frågan ska göra mycket. Det minskar också Sveriges risker 
framåt när det gäller de risker som bostadsmarknaden kan utsätta oss 
för.

Anf. 59 JAKOB FORSSMED (KD) replik:
Herr talman! Det är klart att Alliansens bostadspolitik bidrog till detta. 
Det gäller alla de utredningar som vi tillsatte och en del reformer som 
vi inte hann genomföra och som ni nu har haft chansen att genomföra, 
och därtill har ni lagt ett par ytterligare byggstenar. De är för små, men 
de finns där. Allt detta har varit bra, och det har lett till det ökade 
byggande som vi nu ser.

Min fråga gällde dock vad som händer när vi be- gränsas av bygg-
kapaciteten – när Boverket nu säger att anbudspriserna drivs upp på 
skolor, förskolor, hyreshus, villor, bostadsrätter och vägar. Då öser ni 
in 5 miljarder i subventioner till byggbolagen. Det är det jag undrar 
över. Varför omprövar ni inte denna politik i det här läget? Ni borde 
säga: Nu har vi nått kapacitetstaket, så nu lägger vi dessa 5 miljarder 
på fler poliser och bättre sjukvård, eller varför inte på sänkt skatt på 
arbete? Det är det min fråga gäller.

Anf. 60 JANINE ALM ERICSON (MP) replik:
Herr talman! Då kommer vi tillbaka till samma diskussion som vi hade 
tidigare. Det är ingen exakt vetenskap när det gäller vad som är hönan 
och ägget i det här läget. Bostadssubventionerna har kritiserats av 
borgerligheten under lång tid, men vi ser ändå att med dem i ryggen 
byggs det. Det byggs hyresrätter, det byggs små hyresrätter och det 
byggs klimatsmarta bostäder. Det tycker vi är oerhört viktigt.



Sedan finns det naturligtvis alltid olika prioriteringar man kan göra 
med pengar som regeringen lägger i budgetpropositionen. Vi har gjort 
bedömningen att bostadsbristen har varit akut efter Alliansens åtta år i 
regering och att vi därför nu behöver göra effektiva satsningar. Jag 
måste dock säga att jag även håller med Jakob Forssmed om att 
kapacitetsbristen är ett stort problem, och där finns också åtgärder i 22-
punktsprogrammet. (Applåder)

Anf. 61 EMIL KÄLLSTRÖM (C):
Herr talman! Sverige står på toppen av en bortkastad högkonjunktur. I 
ett antal år har svensk ekonomi gått bra. Svensk ekonomi har gått 
substantiellt bättre än vad som gäller för de flesta jämförbara länder i 
Europa, och detta är självfallet positivt för alla oss som bor, verkar och 
vill förverkliga våra livsdrömmar i vårt land.

Vi kan tala länge om varför det går bra för Sverige. Jag tror person-
ligen att det handlar om en kombination av kloka reformer, kanske 
framför allt dem som gjordes av Centerpartiet och Socialdemokraterna 
efter 90- talskrisen. Det handlar om Alliansens kloka reformer för att 
fler skulle få ett jobb att gå till och om ordentligt sänkta skatter på jobb 
och företagande i kombination med en förhållandevis stark global 
konjunktur där duk- tiga svenska små och stora företag jobbar, säljer, 
investerar och tjänar pengar.

Frågan är vad vi gör av de goda tiderna. Frågan är hur vi krämar ur 
mesta möjliga effekt av den högkonjunktur som vi alla vet kommer att 
ta slut förr eller senare. De flesta bedömare, inklusive regeringens egna 
prognoser, säger att de goda tiderna börjar att mattas av lite de 
kommande åren. Då gäller det att se om sitt hus, och då gäller det att 
kunna känna att vi gjorde det vi kunde i de goda tiderna för att rusta 
oss för de sämre.

Tyvärr kan jag konstatera att i de mest centrala frågorna och punkterna 
i den svenska ekonomin har regeringen och denna riksdag gjort 
alldeles för lite. Svensk arbetsmarknad och bostadsmarknad måste 
reformeras i grunden. Det måste komma nya vägar in i samhälls- 
gemenskapen och nya sätt att ta sig in i sitt första arbete, att få sin 
första rad på cv:t och att göra sin första insats. Det första jobbet är det 
viktigaste.

Det var länge sedan den svenska bostadsmarknaden i mångt och 
mycket slutade att fungera. Bostadsmarknaden är en chimär med 
varken bostäder eller marknad i stora delar av vårt land. Det handlar 
om såväl stora som mindre orter. I mitt hemlän Västernorrland kan jag 
konstatera att såväl inne i centrala Sundsvall som i orter som Kramfors 
och Sollefteå har vi en bostadsbrist.

Vi kan också konstatera att det svenska skattesystemet går mot allt 
större reformbehov. Centerpartiet, borgerligheten och många aktörer 
har under lång tid poängterat det okloka i att ha alltför höga skatter på 
jobb och företagande. Det handlar om allt ifrån praktiska argument 
som att alltför höga skatter dämpar jobbskapande till mer närmast 
moraliska argument som att man förtjänar en större del av frukterna av 
sitt eget arbete och att det därför är rätt att sänka skatten på jobb och 
företagande.

Vi kan konstatera att utvecklingen med digitalisering och automati-
sering ger oss alltmer rätt i detta. I ett läge och i en ekonomi där fler 
och fler arbetade timmar, fler och fler arbetsmoment och fler och fler 
ar- betstillfällen är på väg eller riskerar att automatiseras, digitaliseras 
och robotiseras är det alltmer oklokt att ha bland de högsta skatterna i 
världen på jobb och företagande.



Vi måste rusta Sverige starkt. Vi måste göra det vi kan göra för att se 
till att de goda tider vi upplever just nu fortsätter in i framtiden och att 
vi får uppleva nya år och decennier av svensk framgång och svenskt 
välstånd.

Herr talman! Vi, och regeringen, gör i dagsläget alldeles för lite för att 
förtjäna svensk framtida framgång.

Herr talman! Det är ett osäkert läge i världen. Få av oss hade förväntat 
sig den president som valdes in i Vita huset. Få av oss hade förväntat 
sig att det var dessa två kandidater, Emmanuel Macron och Marine Le 
Pen, som skulle vara toppkandidaterna till den franska presidentpos-
ten. Få av oss förväntade sig att det var under denna debatt som 
Storbritanniens p miärminister skulle kalla till nyval. Vem vet vart det 
kommer att leda?

Det är ett mer svårtippat och svåranalyserat läge än på mycket länge i 
världsekonomin och i världspolitiken. Men detta förstärker bara 
behovet av att göra hemläxan här hemma. Det handlar om det vi kan 
påverka: hur vår egen arbetsmarknad fungerar, hur vårt eget skatte-
system fungerar och hur vår egen bostadsmarknad fungerar. Detta är i 
grunden svenska problem med svenska lösningar – helt enkelt sådant 
vi faktiskt kan påverka.

En klok regering och en klok riksdagsmajoritet ser till att plocka de 
lågt hängande frukterna och att göra de förbättringar och förändringar 
som Sverige behöver och som vi kan påverka. Det finns många andra 
oros- moln där ute som vi i mycket liten utsträckning kan påverka, 
men låt oss göra den hemläxa som vi kan göra.

Herr talman! En av dessa hemläxor är att se över och förstärka den 
svenska tryggheten. Det är nu tydligt för allt fler att det var ett misstag 
att så kraftigt dra ned på totalförsvaret i den omfattning som gjordes 
under 90-talet. Det framstår nu tydligt för allt fler att rättsväsendet 
behöver rejäla tillskott i form av mer resurser och mer personal, såväl 
civil som uniformerad. Dessutom behöver de som jobbar i nämnda 
sektorer få lite mer i lönekuvertet och lite mer uppskattning från sina 
arbetsgivare.

Sverige har ett av världens högsta skattetryck. Samtidigt lägger vi 
mindre än de allra flesta på dessa statens absoluta kärnuppgifter – 
sådant som absolut inte i något läge får fallera. Allt annat lika, i varje 
läge, finns det några saker som medborgarna har rättmätiga krav på när 
det gäller att de alltid ska fungera. Det gäller polis och försvar. Dessa 
aspekter av vår trygghet är ett löfte vi aldrig får svika.

För den som känner otrygghet är framtidstron inte sällan det första 
som ger vika. Sverige kan inte vara ett land där vi lovar allt åt alla, 
men det vi lovar ska vi också hålla. Löftet om att den verkliga kärnan 
av sta- tens uppgifter ska leverera är ett löfte som aldrig får svikas.

Förra fredagens terrordåd i centrala Stockholm vi- sade att vi har 
poliser i absoluta världsklass som springer mot farans riktning för att 
skydda oss övriga. Dessa poliser förtjänar all uppskattning de kan få. 
De förtjänar fler kollegor än i dag, och de förtjänar mer i lönekuvertet. 

Det är bra att regeringen tar steg i denna riktning. Men det kommer för 
sent, och det behövs betydligt mer till dessa statens kärnuppgifter.
Herr talman! Vi får inte låta Sverige klyvas. Vi ser en regional 
klyvning mellan städer och landsbygd. Vi ser en klyvning som går 
också mellan innerstäderna och förorterna. Vi ser den kluvna 



arbetsmarknaden där det är allt större skillnader mellan dem som finns 
på insidan och dem som ännu inte har fått in en fot. Snart befinner sig 
80 procent av de arbetslösa i Sverige i något som statistikerna kallar 
för utsatta grupper.

Vi ser klyvningen mellan digitalt innanförskap och digitalt utanför-
skap. Vi ser en mängd klyvningar, men jag skulle vilja hävda att den 
viktigaste klyvningen att ta tag i och bryta i Sverige är den mellan dem 
som har hopp och framtidstro och dem som inte har det.

Vi behöver helt enkelt en mer rättvis fördelning samt hopp och 
framtidstro i vårt land. Sverige behöver politiska krafter som tar parti 
för de hoppfulla och ser till att fler kan förvänta sig att känna hopp, 
framtidstro och det driv som gör att man läser en utbildning, jobbar 
extra, startar ett företag eller vågar ta en anställning. Sverige behöver 
politiska krafter som tar parti för de hoppfulla. Centerpartiet har 
ambitionen att vara den politiska kraft som ser till att Sverige blir det 
land där flit alltid lönar sig och där man känner goda möjlig- heter att 
genomföra företagsidén och förverkliga sina drömmar.

Ingen tjänar på att hela befolkningsgrupper, hela bygder i Sverige, 
känner att utvecklingen inte är till för dem. Ingen tjänar på alltför höga 
skatter på flit, eget företagande eller anställningar. Ingen tjänar på att 
in- frastruktur och samhällsservice i stora delar av Sverige går tillbaka 
och inte åtnjuter medborgarnas förtroende. Ingen tjänar på den rådande 
klyvningen av Sverige, vilket regeringen gör alltför lite för att möta.

Den budget som i dag har presenterats är en i raden av budgetar som 
inte tar tag i Sveriges stora framtidsutmaningar. Centerpartiet och 
Alliansen kommer att teckna en motbild mot detta, och senast i valet 
2018 kommer vi att ta tag i det stora jobbet att styra in vårt land på en 

bättre väg. (Applåder)

Anf. 62 OSCAR SJÖSTEDT (SD) replik:
Herr talman! I Migrationsverkets senaste rapport prognostiseras att 
antalet anhöriginvandrare till Sverige kommer att uppgå till drygt 300 
000 individer fram till 2020. Det är ingen jättehemlighet vad Sverige-
demokraterna tycker om detta. Det är ingen hemlighet vad Center-
partiet har för åsikt. Jag och ledamoten Källström representerar i alla 
fall i den här frågan kanske diametrala motpoler.

Men min fråga handlar i första hand inte om detta. Vi är helt enkelt 
inte överens i frågan om det ska vara en restriktiv och sverigedemo-
kratisk invandringspoliik eller om det ska vara en liberal och 
centerpartistisk invandringspolitik.

Men jag inbillar mig någonstans att vi är överens om att oavsett vilken 
linje som kommer att gälla finns det inget egenvärde i att politiken ska 
kosta så mycket pengar som möjligt. Är Centerpartiet berett att gå 
fram med förslag på reformer som på något sätt begränsar ickemed-
borgares rätt till och tillgång till den skattefinansierade offentliga 
välfärden? Om ja, hur? Om nej, hur tänker man klara finansieringen?

Anf. 63 EMIL KÄLLSTRÖM (C):
Herr talman! Jag råder Oscar Sjöstedt att läsa någon av Centerpartiets 
budgetmotioner från de senaste åren eller något av våra många utspel 
på temat. Det finns inte på något sätt ett egenvärde i att migrations- 
politik och integrationspolitik ska kosta alltför mycket pengar. 
Tvärtom! En riktigt framgångsrik politik ser till att stärka Sverige. Ju 
fler som jobbar och gör en insats och ser Sverige som den plats på 
jorden där man kan förverkliga sin företagsidé, där man kan jobba hårt 



för att förse sig själv och sina barn med mat på bordet och så vidare, ju 
starkare och bättre blir vårt land. Då gäller det att ha system som leder 
i den riktningen.

Så är icke fallet. Vi har presenterat en lång rad förslag på hur 
migrations- och integrationspolitiken kan bli billigare. Det har bäring 
på föräldraförsäkring, pensioner, hur dyr och dålig dagens integra-
tionspolitik är eller hur lång tid det tar innan man kan ta ett jobb. I 
dagsläget måste man aktivt söka tillstånd att jobba när man kommer 
till Sverige. Tvärtom borde det vara normalfallet.

Centerpartiet har presenterat en lång rad förslag. I vissa budgetar har 
vi presenterat störst besparingar på Sveriges alltför dyra och dåliga 
integrationspolitik.

Återigen råder jag Oscar Sjöstedt att läsa några av våra motioner. Där 
finns våra förslag som jag mycket rapsodiskt har gått igenom be-
skrivna i all sin detaljrikedom.

Anf. 64 OSCAR SJÖSTEDT (SD) replik:
Herr talman! Självklart ska jag läsa era budgetmot-ioner. Ska jag tolka 
det som att föräldrapenning, arbetslöshetsförsäkring och tillgång till 
sjukvård i största allmänhet ska bli mer eller mindre exklusiv för dem 
som är medborgare i landet visavi dem som inte är det?

Kan man tänka sig att det finns en risk – det är kanske till och med 
poängen – att det skapas en socioekonomiskt tydlig undergrupp i 
samhället? Förstår man vilka konsekvenser det medför? Är man 
verkligen beredd att ta de konsekvenserna av den politik som följer i 
tangentens riktning?

Anf. 65 EMIL KÄLLSTRÖM (C) replik:
Herr talman! Det här är grundproblemet med Sverigedemokraternas 
retorik. Först kostar integrationen för mycket pengar. Då löses 
problemen med hjälp av smartare system. Då finns det problem med 
det också!

Det är så tydligt att varje gång en sverigedemokrat resonerar om denna 
fråga leder slutledningsförmågan alltid fram till stängda gränser. Så ser 
inte Centerpartiet och jag på hur en modern öppen ekonomi fungerar. 
Öppenhet på ett klokt sätt, öppenhet utan alltför dyra och dåliga 
system, är en styrka.

Det svenska välfärdsbygget grundas i en försäkringstanke, vilken man 
kvalificerar sig in i genom arbete. Den grundtanken har man i alltför 
hög utsträckning kommit bort från. Vi vill komma tillbaka till den.

Sverige är ett land man kan komma till, där man kan jobba hårt och 
förverkliga sina idéer.

Anf. 66 JANINE ALM ERICSON (MP) replik:
Herr talman! Vi är nu mitt uppe i en klimatoffensiv som ställer om och 
moderniserar hela Sverige. Regeringen satsar under mandatperioden 
25 miljarder på klimatet, på solceller, på biogas, på höghastighetståg 
och på laddpunkter för elbilar. Nästan allt av detta vill Centerpartiet ta 
bort och i stället bromsa den gröna om- ställningen. Det har vi inte tid 
med.

Centerpartiet hade åtta år på sig att visa sina miljöambitioner, men 
man gjorde inte så mycket. Det blev, som vi pratade om förut, inget 
bonus–malus-system för bilar, inget grönt bränslebyte och inga 



styrmedel för flyget. Centern lämnade efter sig ett utsläppsgap på 4 
miljoner ton koldioxid, som vi nu håller på att släppa till.

I opposition gillar Centern att prata miljöpolitik. Det uppskattar jag 
verkligen, som jag också sa i det förra debattskiftet. Samtidigt kan man 
verkligen fråga sig var Centerns verkliga prioriteringar kommer att 
ligga om partiet skulle hamna i regeringsställning. Kanske kan 
Centerns budgetförslag ge en fingervisning.

Centerpartiet föreslår till exempel miljardnedskärningar för skydd och 
åtgärder av värdefull natur, och när det gäller miljöskatter har Emil 
Källström till och med sagt att om det blir ett maktskifte blir en av de 
första sakerna som ska rivas upp just flygskatten.

Är ett av Centerpartiets högsta prioriteringar, ett parti som alltså utger 
sig för att vara ett parti som bryr sig om miljön, det viktigaste ni vill 
göra i Sverige, att ta bort miljöskatterna?

Anf. 67 EMIL KÄLLSTRÖM (C) replik:
Herr talman! Just i flygskattefrågan skulle jag inte vara alltför orolig 
om jag vore Janine Alm Ericson. Jag vill uppdatera min talepunkt där. 
Jag tror inte att den kommer att genomföras över huvud taget. Det blir 
inget att riva upp.

Vi för denna diskussion ofta. Det finns de som blir imponerade av 
Miljöpartiets dyra miljöpolitik, men någon som inte är särskilt 
imponerad är klimatet – i den mån klimatet har någon åsikt i frågan. 
Under alliansåren minskade utsläppen tydligt år för år, samtidigt som 
ekonomin växte. Den utvecklingen har blivit allt mindre tydlig under 
Miljöpartiets tid vid makten.

Det Janine Alm Ericson inte nämner är ett antal stora debacle på 
området. Samtidigt som den småskaliga energiproduktionen, inte 
minst solelen, växer fram har vi lagt ungefär ett och ett halvt år på att 
först införa en solskatt och sedan sänka samma solskatt. Vem vet hur 
mycket det har kostat i form av investeringsbeslut som aldrig tagits 
och solpaneler som aldrig satts upp på garage, villor och liknande?
När det gäller miljöpolitiken är det resultat som gäller, inte prat. Det 
måste vi komma tillbaka till.

Man kan inte heller blanda bort korten och jämföra äpplen och päron. 
När Miljöpartiet med hjälp av miljardbelopp lägger en död hand på 
stora delar av svensk skog är det i själva verket en björntjänst för 
klimatet. Det finns få bättre kolsänkor än skog som brukas och
växer på ett hållbart sätt, och där produkterna används på ett sätt som 
gör att man lagrar koldioxid. Men där är Miljöpartiet helt offside.

Herr talman! Det är resultatet, inte pratet, som gäller

Anf. 68 JANINE ALM ERICSON (MP) replik:
Herr talman! Det var precis detta jag också konstaterade. Att 
flygskatten ger effekt i form av minskade klimatutsläpp konstaterar 
både Naturvårdsverket och miljöorganisationer, så där hoppas jag 
verkligen att ni tar ert förnuft till fånga.

Men det är inte första gången Centerpartiet högljutt kritiserar 
skattehöjningar. Domedagen slog inte in när Miljöpartiet hamnade i 
regeringsställning och till exempel höjde bensinskatten. På samma sätt 
sköt inte ungdomsarbetslösheten i höjden när arbetsgivaravgif- ten för 
unga återställdes till den ursprungliga nivån, som Centerpartiet ville 
göra gällande. Ungdomsarbets- lösheten är i dag tvärtom den lägsta på 



13 år. Det börjar verka som att det varje gång Centern ropar varg i 
stället kommer fler får.

Regeringen gör omfattande satsningar på biogasproduktion och på 
kollektivtrafik på landsbygden. Allt sådant säger Centerpartiet nej till. 
Så jag skulle också vilja fråga varför det är så viktigt för Centerpartiet 
att skära ned på just biogasproduktion och kollektivtrafik på lands-
bygden.

Anf. 69 EMIL KÄLLSTRÖM (C) replik:
Herr talman! Möjligen skulle man kunna säga att det varje gång 
Centerpartiet ropar varg kommer en högkonjunktur. Vi kanske ska 
göra det lite oftare, så löser vi Sveriges ekonomiska problem på det 
sättet. Jag är inte särskilt imponerad av att Miljöpartiet och Social-
demokraterna i regeringsställning har lyckats administrera en global, 
europeisk och, inte minst, svensk högkonjunktur, som jag talade om i 
mitt anförande.

Det viktiga är vilka frön vi sår för framtida framgång. Där är det bara 
att konstatera att Miljöpartiet har hoppat på det socialistiska tåget 
genom att höja skatten på jobb och företagande mycket mer än man 
höjer miljöskatter.

Man har hoppat på tåget när det gäller att se källan till framgång i att 
omfördela resurser, snarare än att skapa nya genom att fler kommer i 
arbete och fler företag skapas – genom utveckling, helt enkelt. Jag 
tycker att det är beklagligt. Jag trodde, och tror fortfa- rande, bättre om 
Miljöpartiet och hoppas att ni kom- mer till insikt. Ni är varmt 
välkomna på utvecklingsspåret! (Applåder)

Anf. 70 ULLA ANDERSSON (V):
Herr talman! De senaste tio dagarna har vi kunnat se hur medmänsk-
lighet och solidaritet manifesterats. Det ger hopp i det svåra och inför 
framtiden. Så låt oss ta det med oss.

I krisen visade det sig också hur viktiga de centrala samhällsfunktio-
nerna faktiskt är. Vi såg hur räddningstjänst i form av brandkår, polis, 
ambulans och sjukvård gjorde sitt allra yttersta och fungerade mycket 
väl. Det är så ett starkt samhällsbygge ska fungera.

Politikens huvuduppgift är att bygga ett samhälle som ger människor 
goda livsvillkor och förutsättningar att skapa ett bra liv – där var och 
en tas till vara och får möjlighet att bidra och att känna sig behövd. 
Jämlika samhällen fungerar bättre och är starkare.

Vi i Vänsterpartiet har för vår del haft välfärden och jämlikheten i 
fokus i de budgetförhandlingar vi har haft med regeringen sedan valet. 
Det är därför vi har drivit på för reformer som förstärker och bygger ut 
väl- färden. Det handlar om konkreta reformer som avgiftsfria 
mediciner för alla barn, glasögonbidrag till barn och unga och 
avgiftsfri mammografi. Att upptäcka bröstcancer i tid ska inte vara en 
fråga om plånbokens tjocklek.

Vi vet att jämlika samhällen fungerar bäst. Det är med den insikten vi 
också har drivit på för 10 miljarder i ökade statsbidrag till kommuner 
och landsting, årligen. Det är den historiskt största satsningen sedan 
detta statsbidragssystem infördes. Nästa år kommer också de anställda 
inom äldre- och handikappomsorg att garanteras arbetskläder. Det är 
faktiskt väl värt att fira.



Utan förskola, vård och äldre- och handikappomsorg hade samhället 
sett helt annorlunda ut. Framför allt hade vi kvinnor haft helt andra 
livsvillkor än vi har i dag. I dag tas dessa verksamheter för givna, lik- 
som sociala förmåner som sjukförsäkring, semester, pension, föräldra-
försäkring och a-kassa.

Det är viktigt att komma ihåg att utan politisk kamp hade dessa 
reformer inte funnits. Alla stora politiska välfärdsreformer har det 
oftast varit en strid om, en strid där vänster stått mot höger och en strid 
som en del borgerliga partier gärna glömmer så här i efterhand. Detta 
kanske det är värt att påminna lite extra om nu när de höjer rösten så 
högt – när de som tjänar 38 000 kronor eller mer ska få bidra lite mer 
till välfärden.

För när borgarna sköter finanserna blir det stora underskott; det är mer 
regel än undantag. 2014 hade vi ett negativt finansiellt sparande på 
minus 58 miljarder. Vad gör borgarna då? Jo, man lägger fram 
ytterligare en skattesänkning på 14 miljarder. Nu har vi varit med och 
återigen rensat upp efter den borgerliga ekonomiska politiken. Och vi 
ser också tydligt att den har efterlämnat stora eftersatta behov.

Vi vet att många välfärdsverksamheter fungerar bra, men vi ser också 
att det finns stora behov, till exempel inom förlossningsvården. 
Blivande föräldrar är oroliga; de vet inte om det finns plats för dem, 
hur långt de ska tvingas åka eller om det finns tillräckligt med personal 
som kan bistå dem när tiden är inne. Vi tar deras oro på allvar. Nu 
tillförs förlossningsvården ytterligare en halv miljard till de 400 
miljoner vi tidigare har fått igenom. Så kan blivande föräldrar känna 
trygghet och glädjas åt att bli föräldrar.

Många barn har det tufft i dag – en del far till och med illa eller 
riskerar att göra det. Det kan vara föräldrar som inte räcker till, en kris 
i den ungas liv, missbruk eller ätstörningar. Socialtjänsten behöver mer 
resurser. De har ett tungt ansvar i sitt arbete med att dagligen möta 
barn och unga som far eller riskerar att fara illa.

Även barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens psykiatri 
behöver resursförstärkningar. Ingen ung ska tvingas vänta på hjälp. 
Totalt förstärks dessa verksamheter nu med en kvarts miljard.

I dag, herr talman, lämnar alltför många unga grundskolan utan 
behörighet till gymnasieskolans nat- ionella program. För att förbättra 
förutsättningarna för alla elever på introduktionsprogrammen, där 
språkintroduktion nu är störst, riktar vi nu 150 miljoner kronor extra. 

Detta berör ca 60 000 elever. Så förbättras skolornas möjligheter att 
möta varje enskild individs förutsättningar, behov och målsättningar. 
Så får skolan också bättre förutsättningar att utföra sitt viktiga kom- 
pensatoriska uppdrag: att ge alla elever möjlighet att uppnå goda 
resultat.

Redan i sommar kan ytterligare 10 000 unga få sommarjobb, tack vare 
de pengar som vi har varit med och förhandlat fram i budgeten. 
Känslan när ens förmåga tas till vara och när ens kompetens och vilja 
är efterfrågad är stark.

Att få tjäna egna pengar är viktigt liksom att få kontakter inför 
framtiden. Men många unga har inte de kontakter som behövs utan 
behöver extrainsatser för att få ett första sommarjobb. Jag tänker 
särskilt på unga med funktionsnedsättningar och ensamkommande 
ungdomar på flykt. Nu får de också bättre möjligheter.



Herr talman! Jag har arbetat inom hemtjänst och förskola. Jag vet vad 
det arbetet betyder och att det ger ofantligt mycket tillbaka men också 
att det är slitsamt. Arbetsvillkor och löner behöver bli bättre. Det är 
full- ständigt orimligt att kvinnor som arbetar i välfärden ska få betala 
för det med sin hälsa och sina kroppar. Därför är det nu ett förslag på 
remiss om att de med högst inkomster ska få bidra något mer än vad 
de gör i dag. De som tjänar 38 000 eller mer ska få betala mellan 2 och 
200 kronor mer i skatt. De dryga 2 miljarder som det ger i ökade 
intäkter till samhället möjliggör förbättrade löner och arbetsvillkor för 
de anställda i välfärden. Det är att ta ansvar.

Det finns väldigt mycket resurser i detta samhälle, inte minst i form av 
kapitalinkomster. De var så stora som 340 miljarder år 2015. Av dem 
gick 90 procent, det vill säga 300 miljarder, till de 10 procent som har 
högst inkomster i det här landet.

Kapitalinkomster är alltså den starkast bidragande orsaken till de 
växande inkomstklyftorna – de är väldigt ojämnt fördelade. Tänk om 
de kunde fördelas mer jämlikt! Tänk hur mycket bättre det då skulle 
bli för landets 200 000	
fattigpensionärer	
eller	
 de drygt 200 000  barn 
som lever i fattigdom! Tänk på de långtidssjuka som skulle kunna få 
en bättre ekonomi eller på ensamstående föräldrar som skulle kunna 
slappna av och känna någon form av ekonomisk trygghet i slu- tet av 
månaden om pengarna räckte till mat, hyra och kanske till och med ett 
biobesök.

I dag är tyvärr skattesystemet uppbyggt så att det gynnar dem med 
högst inkomster. Vi skulle gärna vilja göra om det, för det behövs. Vi 
behöver omfördela mer. Vi vill ha ett samhälle som är till för alla. Då 
be- höver vi också ha ökade intäkter för att kunna bygga ut välfärden.

I den budget som vi nu diskuterar och debatterar finns det flera förslag 
för att förbättra välfärden men också för att minska ojämlikheten. Det 
handlar om för- lossningsvård, introduktionsprogram för gymnasi- 
eungdomar, socialtjänsten och första linjens psykiatri för barn och 
unga. Allt detta tillförs nu extra resurser. 10 000 fler unga ska kunna få 
ett sommarjobb.

Detta är bra och viktigt för dem som berörs direkt men också för alla 
oss andra, för i det här landet bryr vi oss om varandra, vilket inte minst 
de senaste tio dagarna har varit ett bevis på. Vi vill ha ett samhälle och 
en gemenskap som fungerar för oss alla. (Applåder)

Anf. 71 MATS PERSSON (L) replik:
Herr talman! När man lyssnar på Ulla Andersson kan man verkligen 
höra Ulla Anderssons glädje över att barnmorskor och andra i välfär-
dens kärna nu ska betala mer i skatt. När jag blickar ut över Sverige 
och tittar på sjukvården, skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten ser 
jag stora delar av välfärden som inte fungerar. Det är brist på sjuk-
sköterskor, brist på barnmorskor och brist på chefer i den kommunala 
äldreomsor- gen. Det är socionomer som lämnar sina jobb. Detta är 
samhällsbärarna i det svenska samhället. Det är de som ser till att 
välfärdens kärna fungerar varje gång man behöver hjälp av samhället.

Fackförbundet Saco, som organiserar många av akademikerna i 
Sverige, pekade nyligen på att det när det gäller de allra flesta 
utbildningar i samhället inte lönar sig att utbilda sig. I detta läge väljer 
regeringen, med stöd av Vänsterpartiet, att för fjärde gången de 
senaste åren höja skatten för samhällsbärarna i välfärdens kärna.
Det handlar om barnmorskor, specialistsjuksköterskor och chefer i den 
kommunala äldreomsorgen, de som tar lite extra ansvar på jobbet och 
de som räcker upp handen och säger: Jag tar ansvar för att leda den här 



enheten i äldreomsorgen eller i socialtjänsten. För dessa människor 
höjer ni nu skatten. Det är hundratusentals människor som ni nu 
betraktar som högin- komsttagare. Det kommer att bli mindre lönsamt 
att utbilda sig.

Jag är liberal. Jag vill precis motsatsen. Jag vill att flit, utbildning, 
ansvarstagande och strävsamhet ska löna sig. Det är motsatsen till den 
politik som Ulla Andersson representerar.

På vilket sätt blir det fler barnmorskor av att man höjer skatten för 
barnmorskor?

Anf. 72 ULLA ANDERSSON (V) replik:
Herr talman! Jag tycker att det vore bra om Liberalernas Mats Persson 
förklarade på vilket sätt det blir högre löner och fler barnmorskor om 
man drar ned med 6 miljarder i välfärden, som Liberalerna föreslår i 
sin budget. (Applåder)

Kan du förklara det för mig? Ni gör så eftersom ni alltid tycker att det 
är viktigare att sänka skatten för dem som tjänar bäst. Då måste man 
spara någon ann- anstans. Det ni sparar på är just välfärden. Ni sparar 
på kärnverksamhet, som vård, skola och omsorg. Det är bara att titta i 
finansutskottets betänkande om statens budget 2017. Vi kan titta på 
vad mer ni sparar på. Jo, ni sparar på sjuka. Ni sparar på arbetslösa. 

Det är så borgerlig ekonomisk politik fungerar. Det är liksom där man 
sätter in stöten, för man ska gynna dem som redan har det väldigt bra.
I Sverige lönar det sig alltid att utbilda sig. Man har bättre hälsa. Man 
har mer inflytande. Man har en bättre pension. Man får också många 
gånger i sitt arbete bidra på ett väldigt välbehövligt sätt till samhälls-
bygget.

Jag kan gärna medge att jag tycker att många av de anställda i 
välfärden behöver högre löner. Det är därför jag tycker att sådana som 
du och jag, som har 63 000 i arvode och som har 38 000 kvar efter 
skatt, kan bidra lite mer än vad vi gör i dag. 200 kronor mer i månaden 
har du och jag råd med. På så sätt kan vi få fler barnmorskor, 
sjuksköterskor och undersköterskor. Och, tänk dig, de kan till och med 
få bättre löner. Det är en helt annan politik än den ni föreslår. Ni drar 
ned med 6 miljarder på välfärden. På vilket sätt är det bra för det här 
landets utveckling, Mats Persson? (Applåder)

Anf. 73 MATS PERSSON (L) replik:
Herr talman! Liberalerna står upp för att välfärden ska ha sina pengar. 
I vår budget är vi väldigt tydliga med att skolan, vården och omsorgen 
ska ha extra satsningar. Vi prioriterar det i vår budget. Sedan köper vi 
inte i varje läge exakt den utformning på dessa stöd som Vänsterpartiet 
föreslår. Men det är någonting annat.

Grundfrågan kvarstår. Du visar på ett tydligt sätt att du inte ser 
problematiken. När det gäller mer än varan- nan utbildning i Sverige 
lönar det sig inte att utbilda sig. Är det rimligt att i det läget höja 
skatten för just de grupper som redan i dag känner av att det inte lönar 
sig att utbilda sig till barnmorska, till socionom eller till lärare? Är det 
rimligt att höja skatten för de grupperna ytterligare? På vilket sätt 
stärker det välfärden?

I grund och botten handlar detta om en ideologisk syn som Vänster-
partiet representerar. Ni vill inte stå upp för det strävsamma Sverige. 
Ni vill inte att ansvarstagande, utbildning och flit ska löna sig. 
(Applåder)



Anf. 74 ULLA ANDERSSON (V) replik:
Herr talman! Ja, det är en ideologisk syn. Vi vill inte dra ned med 6 
miljarder i välfärden, som ni vill göra. Nej, vi tycker inte att det är 
rimligt. Vi ser hur barnskötare, förskollärare, sjuksköterskor och barn- 
morskor sliter och att de behöver fler arbetskamrater, bättre arbetsvill-
kor och bättre löner. Det är därför vi föreslår att människor med 
relativt höga inkomster ska få bidra något mer än vad de gör i dag. Har 
man 63 000 i arvode har man råd att betala 200 kronor mer i skatt. Om 
vi vet att det går till just de här gruppernas arbetsvillkor och löner är 
det dessutom helt rimligt.

Vi kan läsa i betänkandet. Jag tycker att detta handlar om grunderna i 
politiken. Liberalerna har 4,9 miljarder i besparing på trygghet vid 
sjukdom och funkt- ionsnedsättning. Det är 5,9 miljarder i besparing 
på allmänna bidrag till kommuner, det vill säga till förskola, skola och 
äldreomsorg.

På vilket sätt blir det bättre för undersköterskor, för äldre, för barn och 
för lärare i Liberalernas Sverige med sådana enorma besparingar? 
(Applåder)

Anf. 75 JAKOB FORSSMED (KD) replik:
Herr talman! Först vill jag gärna rikta beröm till Ulla Andersson och 
till övriga som står bakom denna proposition och denna politik. Jag 
tycker att det är ett alldeles utmärkt förslag att man ska lägga mer 
resurser på att förstärka första linjens psykiatri för våra barn och unga. 
Jag tycker att det är värt att lyfta fram ett sådant bra förslag från 
regeringen och Vänsterpartiet. De är inte så många, så vi får fokusera 
på dem som finns.

Men bristen på vård i tid är akut. Vårdköerna växer, inte minst i 
rödgrönt styrda landsting.

Ett skäl till detta är att regeringen och Vänsterpartiet har avskaffat 
kömiljarden som var det viktigaste verktyget för att kapa köerna. Nu är 
det de äldre och sköra som betalar priset för detta misstag med en allt 
längre väntan på både planerad och akut vård.

På den tiden när välfärden var i fritt fall, som Ulla Andersson brukar 
hävda, alltså 2014 när Kristdemokraterna och alliansregeringens 
kömiljard fanns, var det 18 landsting som klarade att ge över 70 
procent av patienterna ett första besök i planerad, specialiserad vård 
inom 60 dagar. Det var 14 landsting som klarade 60-dagarsgränsen för 
operationer.

Nu är det bara åtta landsting som klarar första besöket och fem som 
klarar operation. Det är en rätt dramatisk försämring.

Min fråga är: Var finns era reformer för att bryta detta? Ulla Andersson 
pratar om att göra sjukhusbesök gratis. Ja, det har blivit gratis för 
personer över 85 år att sitta väsentligt längre i vårdköer. Det är vad er 
politik har åstadkommit.

Är det inte dags att erkänna att det var ett stort misstag att ta bort 
kömiljarden? Var finns reformerna för att på allvar kapa köerna?

Anf. 76 ULLA ANDERSSON (V) replik:
Herr talman! Det är inte varje dag man får göra en kristdemokrat glad, 
men det känns ju fint att få göra det! Det gör jag väldigt gärna, och 
visst är det viktigt med extra resurser till barn- och ungdomspsykiatrin 
och till första linjens psykiatri. Ingen ung ska behöva vänta på hjälp 



och stöd när man behöver det så väl. Därför är också satsningen på 
socialtjänstens arbete för barn och unga som far illa väldigt viktig, och 
jag skulle tro att Jakob Forssmed uppskattar även den satsningen.

I den budget som vi lade i höstas var det 10 miljar- der i statsbidrag till 
kommunsektorn. Det var den historiskt största satsningen som 
genomförts sedan det här statsbidragssystemet infördes, och det ger 
stora möjligheter till landstingen. Det handlar om ungefär 3 miljarder i 
ökade statsbidrag till dem, och det ger stora möjligheter till kommuner 
att förbättra till exempel förskolan eller äldreomsorgen.

Just dessa 10 miljarder väljer dock Kristdemokraterna att ta bort ur sin 
budget. På vilket sätt ger det bättre vård eller bättre arbetsvillkor för 
dem som är anställda i sjukvården? Det måste Jakob Forssmed för- 
klara, för 10 miljarder till kommuner och landsting varav drygt 3 mil-
jarder till sjukvården är ju en enorm resursförstärkning som verkligen 
behövs. Men det förslaget avvisar ni.

Vill man förkorta vårdköer skulle jag också vilja säga att det är väldigt 
bra att se till att skattepengar går till det som de är avsedda för. Som 
jag sa tidigare i debatten var det 5 miljarder som gick till annat än de 
var avsedda för, det vill säga till utdelning, räntor och kon- cernbidrag 
i stället för vård och omsorg.

Även 5 miljarder är rätt mycket pengar, men inte heller det tycker ni är 
rimligt, det vill säga att de pengar vi redan har betalat till vård ska gå 
till vård. Ni tycker att det är bättre att de pengarna går till utdelning. 
Det gör inte vi.

Vi har alltså flera konkreta förslag. Dessutom skulle man kunna ta bort 
vårdbolagens etableringsfrihet så att resurserna till sjukvården gick till 

dem som mest behöver dem. (Applåder)

Anf. 77 JAKOB FORSSMED (KD) replik:
Herr talman! Det där blev jag nog inte så glad av och inte heller de 
patienter som sitter i vårdköerna. Ulla Andersson får nog finna sig i att 
ta lite ansvar. Det är under era år som vi alltså har sett att 18 landsting 
som klarade att ge 70 procent av patienterna ett första besök inom 60 
dagar nu har blivit åtta. Det är under er tid som samarbetspartner till 
regeringen som 14 landsting som klarade operationerna har blivit fem.

Ändå kommer Ulla Andersson med kritik mot mina förslag. Det får 
hon gärna göra. Men förklara hur er politik har kunnat leda till de här 
resultaten! Det är de äldre som sitter i långa vårdköer som drabbas av 
detta. På Mälarsjukhuset i Eskilstuna får man sitta i fem tim- mar om 
man är över 80 år och vänta på att komma till en läkare på akutmot-
tagningen.

Det här håller inte. Det är er politik som leder till de här resultaten!

Anf. 78 ULLA ANDERSSON (V) replik:
Herr talman! 10 miljarder i ökade statsbidrag varav 3 miljarder till 
sjukvården är ju ett konkret förslag för att förbättra sjukvårdens 
förutsättningar, och just det väljer Kristdemokraterna att avvisa 
eftersom ni hellre väljer att sänka skatten.

Vi vill ha en behovsstyrd sjukvård. Det är det väsentliga, och det är 
också det som hälso- och sjukvårdslagen säger att vi ska ha i det här 
landet. Er politik har dock inneburit att det numera starkt ifrågasätts 
ef- tersom vi i stället har vårdbolagens etableringsfrihet i fokus. 



Vårdbolagen etablerar sig där människor är friskast och har högst 
utbildning och inkomster, det vill säga där man har minst behov av 
sjukvård. För att komma till rätta med en stor del av de här problemen 
skulle vi alltså även behöva komma till rätta med detta.

Vi vill ha mer pengar till sjukvården, och jag återkommer gärna om det 
i höst. 10 miljarder i statsbidrag finns redan nu och vi ska få bort 
vinstjakten i sjukvården – det är konkreta reformer för att få en bättre 
och en behovsstyrd sjukvård, för det behöver vi. (Applåder)

Anf. 79 MATS PERSSON (L):
Herr talman! Det är typiskt oppositionen att en så- dan här dag stå i 
talarstolen och svartmåla svensk ekonomi och allting i Sverige, men 
jag tänker inte göra det. Jag tycker att Sverige är ett fantastiskt land. 
Det är ett land med mycket tillit. Det är ett land med solidaritet, något 
som inte minst visade sig för någon vecka sedan under det fasansfulla 
terrordådet.

Det är ett land som när man tittar på ekonomin ändå har klarat globali-
seringen betydligt bättre än många andra länder. De allra flesta 
löntagare har fått det betydligt bättre de sista tio femton åren, inte 
minst tack vare de skattesänkningar som Alliansen gjorde men också 
för att svenska företag är konkurrenskraftiga, vilket har gjort att 
vanligt folk fått det påtagligt mycket bättre.

Som liberal har jag en vision, och det är att det ska betyda mindre 
varifrån du kommer och mer vart du är på väg. Därför blir jag bekym-
rad när jag tittar ut över Sverige och ser vart Sverige är på väg. Det 
växer fram en ny underklass i Sverige just nu. Det är människor som 
aldrig har varit inne på arbetsmarknaden. Det är människor som lever i 
sysslolöshet, i bidragsberoende, ofta med låg utbildning. Bara var 

tredje av dem med kort utbildning har jobb i Sverige, och då spelar det 
ingen roll om man är född i Aleppo eller i Arlöv.

Det som oroar mig mest, herr talman, är att regeringen väljer att 
blunda för denna utveckling. Det är helt okej att prata om att svensk 
ekonomi går bra. Det är helt okej, för det stämmer. Men det är inte 
okej att inte med ett ord nämna att 300 000 människor nästa år är 
utsatta på svensk arbetsmarknad och inte kommer in på arbetsmark-
naden, att arbetsmarknaden för dem är stängd och att deras vardag 
handlar om sysslolöshet, bidragsberoende och att inte vara en del av 
samhällets gemenskap.

Herr talman! Tydligast blir detta misslyckande för regeringen när man 
tänker tillbaka till 2014 och hör socialdemokraten Stefan Löfven säga 
att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet. I dag ligger vi i mitten, 
på 15:e plats, i den ligan i Europa. Vi ligger till och med längre ned i 
dag än vad vi gjorde förra året.

Detta visar på ett påtagligt sätt hur den nya underklassen nu biter sig 
fast och hur regeringen misslyckas med sin politik att ge alla 
människor chansen, där den stora klyftan går mellan den som har ett 
arbete och den som inte har ett arbete och där det nu är upp till oss 
politiker att vidta viktiga reformer för framtiden där alla behövs och 
där alla får chansen.

Herr talman! Från Liberalernas sida är vi väldigt tydliga: Vi menar att 
nu är det tid att göra rejäla reformer för att skapa fler och enklare vägar 
in på svensk arbetsmarknad. Det handlar om startjobb med lägre in- 
gångslön och lägre kostnader för att anställa. Detta ger fler människor 
möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Vårt synsätt är att det är 



bättre att arbeta med en lägre startlön än att leva på bidrag och vara 
sysslolös.

När man använder detta i offentlig sektor innebär det att lärare, 
sjuksköterskor och läkare skulle kunna lägga mer av sin arbetstid på 
det som de är utbildade till i stället för att sjuksköterskor bäddar sängar 
och att lärare kopierar papper på sin arbetstid.

Vi vill också i vår politik ha höga förväntningar på människor att 
försörja sig själva. Man ska söka jobb utanför kommungränsen, och vi 
ska ha en motprestation för försörjningsstöd så att man utför en praktik 
el- ler lär sig svenska om man mottar bidrag från samhället. Grunden i 
vårt samhällskontrakt är nämligen att alla som kan försörja sig ska 
göra det.

Om detta ser vi ingenting i regeringens politik. Vi ser inga konkreta 
förslag som på ett tydligt sätt skapar fler vägar in och har höga för-
väntningar på människor att försörja sig själva. Det är beklämmande.

Herr talman! Det handlar också om skolan. Ska vi bryta den nya 
underklassen måste vi investera i skolan. Från Liberalernas sida satsar 
vi på förlängd skolplikt för nyanlända. Vi vill ha kortare sommarlov 
för nyanlända och högre löner för de lärare som jobbar i utsatta 
områden. Detta möts av passivitet. Detta möts av ingenting från 
regeringens sida.

Herr talman! Det handlar om trygghet och att prio- ritera rättsväsendet. 
Då duger inte de otillräckliga tillskott som har aviserats i dag, som 
bara täcker de hål som Polisen har i sin budget i dag, utan det krävs 
rejäla satsningar. Polisyrket behöver uppgraderas och statusen stärkas 
så att villkoren för poliser blir bättre.

Herr talman! Det handlar om att trygga Sverige och att säkerställa 
försvaret. Vi befinner oss i en situation just nu med en omvärld där 
Ryssland rustar upp och våra länder i Östersjöområdet som en följd av 
detta rustar upp sitt försvar för att kunna möta det hot som den ryska 
militära upptrappningen innebär. Regering- ens svar på detta är en 
satsning som är lika stor som den sänkta momsen för naturguider. 

Ryssland upprustar, och svaret från regeringen är en satsning på 1⁄2 
miljard, lika mycket som den sänkta momsen för natur- guider. Det 
blir löjeväckande och visar tydligt att man inte tar den här frågan på 
allvar.

Herr talman! Ska vi kunna bryta den nya underklassen och bygga ett 
starkare Sverige gäller det att ha rätt syn på hur jobb skapas. I Libera-
lernas Sverige skapas jobben i företagen. I Liberalernas Sverige är det 
företagare av kött och blod som anställer människor och som 
investerar i nya företag eller i sitt eget företag. Det är det som gör att 
vi också i framtiden kan ha arbeten.

Vi har en finansminister som i intervjuer beskriver småföretagare som 
skatteplanerarare eller potentiella skattefuskare. Det sänder en tydlig 
signal om att regeringen inte ser vad småföretagen gör för Sverige och 
att det är i de mindre företagen och, för den delen, i våra stora 
tillverkningsföretag som framtiden finns. När man har den synen 
skapas det inte många nya jobb i vårt land.

I detta ligger också synen på vad som är rättvisa. Den liberala 
rättvisesynen är att ansvarstagande, flit och strävsamhet ska 
uppmuntras och att alla människor ska ha samma möjligheter från 
början, men alla människor ska inte ha lika mycket. Vi ska bekämpa 
fattigdom, inte rikedom. Men den socialistiska synen är den motsatta. 



Där går jämlikheten så långt att man strävar efter att utjämna inkomst-
skillnader, och proble- met är att vissa är rika, inte att andra är fattiga. 

Tydligast blir detta när vi har en regering som tycker så mycket om att 
höja skatten för barnmorskor och andra samhällsbärare i välfärden att 
man till och med i opposition 2013 i efterhand bröt ut budgeten för att 
se till att tiotusentals människor skulle betraktas som höginkomst-
tagare och betala statlig skatt. Regeringen har fortsatt på den invanda 
vägen genom att nu för fjärde året höja skatten för vanligt folk.

Detta signalerar en syn på utbildning, ansvarsta- gande och flit som är 
den direkta motsatsen till den po- litik som Liberalerna företräder. Vi 
är i svensk politik en kraft för det strävsamma Sverige, för den som 
utbil- dar sig, för den som startar ett företag och för den som är 
samhällsbärare och ser till att välfärden fungerar. Ska detta fungera 
måste också dessa grupper fungera, och då duger det inte att, som nu 
sker, höja skatten brett för dessa grupper.

Herr talman! Det växer fram en ny underklass i Sverige. De långsik-
tiga effekterna och konsekvenserna av denna underklass kommer inte 
att bli mindre i ljuset av att många nyanlända med kort utbildning i 
vårt land nu ska komma in på den svenska arbetsmarknaden. Om vi 
inte gör någonting åt det faktum att vi i dag ser en sysslolöshet och ett 
bidragsberoende kommer det att skapa ett samhälle med väldiga 
spänningar, där klyftan mellan den som har och den som inte har kom- 
mer att öka. Spänningarna mellan den som har ett arbete och den som 
inte har ett arbete kommer att öka, och solidariteten och tilliten i vårt 
samhälle riskerar att få sig en rejäl törn. Jag vill inte ha ett sådant 
samhälle. Från Liberalernas sida vill vi ha ett samhälle där alla
behövs, ett samhälle som håller ihop och som ger alla människor en 
chans.

När regeringen nu inte ser integrationsproblematiken, att det växer 
fram en ny underklass, är det väldigt allvarligt. Regeringens passiva 
politik talar med all tydlighet för att vi nu behöver en ny regering. 
(Applåder)

Anf. 80 ULLA ANDERSSON (V) replik:
Herr talman! Det är väl känt att Vänsterpartiet vill få ett slut på 
vinstjakten i välfärden, och det finns det också ett starkt folkligt stöd 
för. Jag ska ta tre exempel på varför.

Jag tänkte börja med Hälsans förskola. Där fick barnen vatten och 
knäckebröd i stället för mat, eftersom ägaren hellre ville lägga de 
skattepengar han fick för att ta hand om barn på att köpa nya förskolor, 
i syfte att få göra ännu mer vinst på den skattefinansierade välfärden.
Det andra exemplet är skolan Runstycket. Åttaårige Conrad har inte 
kunnat gå i skolan på hela hösten, då ägaren tyckte att det blev för dyrt 
att ha Conrad där eftersom han har lindrig autism och behöver stöd. 

Con- rads mamma säger i Aftonbladet: ”Det är skrämmande att man på 
det sättet försöker avvisa ett barn, för att det kostar pengar.” Det tror 
jag nog att de flesta instämmer i, kanske till och med Mats Persson.
Det tredje exemplet är det privatdrivna Ultragyn på Sophiahemmet i 
Stockholm, där man betalar bonus till gynekologerna efter hur mycket 
de skär i kvinnorna. Kliniken får också mer betalt av landstinget om de 
gör större ingrepp. Ingen annanstans i Stockholm hittar gynekologer-
na så mycket i kvinnornas reproduktiva or- gan att skära, klippa eller 
bränna bort. Det avslöjar Expressen.

Det här är tre exempel på hur snett det kan gå med vinstjakten när man 
låter girigheten styra. Dessa exempel har, förutom vinstjakt och 
girighet, en sak gemensamt, och det är att de alla tre har kopplingar till 



Libe- ralerna. Hälsans förskola drevs av en partistyrelseledamot och 
före detta riksdagsledamot för Liberalerna. Ägare till friskolan är en 
liberal riksdagsledamots hustru. Och Ultragyn har tydliga kopplingar 
till det liberala landstingsrådet här i Stockholm.

På vilket sätt tycker Liberalerna att det är ett problem att ni har så 
tydliga kopplingar till vinstjakten i välfärden?

Anf. 81 MATS PERSSON (L) replik:
Herr talman! Debattera gärna välfärdens utveckling med oss liberaler, 
Ulla Andersson! Debattera gärna vinstfrågan med oss liberaler! Men 
det du just nu gjorde i riksdagens talarstol är det som svenska folket 
avskyr, nämligen att du försöker smeta på din politiska motståndare 
egenskaper som vårt parti över huvud taget inte representerar. Jag 
hoppas att vi i riksdagens kammare kan hålla debatten på en högre 
nivå utan per- sonangrepp och utan att kleta på varandra epitet som 
inte har med debatten att göra.

Jag uppfattade inte heller att du ställde någon sakfråga, men jag vill 
ändå debattera det du tog upp.

När det gäller frågan om friskolor och fristående enheters möjligheter 
att vara i välfärden är Liberalernas uppfattning tydlig. Vi ska ha hårda 
krav och hårda kontroller på de aktörer i privata vårdföretag och fri- 
stående förskolor som bedriver välfärdsverksamhet. Vi ska också ha 
hård kontroll och höga krav på de kom- muner som bedriver skola och 
på de landsting som bedriver sjukvårdsverksamhet, och det är för att vi 
värnar om att de patienter som väljer vårdgivare och de som väljer 
skola ska kunna lita på att vården håller hög kvalitet och att skolan ger 
goda resultat.

Det ni gör, och som du just nu gjorde här i talarstolen, Ulla Andersson, 
är att försöka kleta på mitt parti egenskaper som inte har i den här 
debatten att göra.

Jag debatterar gärna vinstfrågan. Från vårt partis sida tycker vi inte att 
vinsten är problemet. Problemet är när verksamheten bedrivs med 
dålig kvalitet, oavsett om det är en friskola eller en kommunal skola. 
Men smeta inte ditt kladd på mitt parti! (Applåder)

Anf. 82 ULLA ANDERSSON (V) replik:
Herr talman! Dessa tre exempel visar tydligt vilka problem som 
vinstjakten i välfärden leder till. De visar vad som händer med 
girigheten när man tillåter obegränsade vinstuttag.

Ert parti har drivit på denna utveckling, Mats Pers- son. Ni har 
avreglerat och infört lagstiftningar där det är fritt fram att etablera sig 
och fritt fram för obegränsade vinstuttag. Ert parti har tydliga 
kopplingar till vinstbolagen. Oavsett om du gillar det eller inte är det 
så det ser ut. Alla de tre exemplen hade tydliga kopplingar till ditt 
parti.

Om du ogillar det som de har gjort eller inte är en annan sak, men det 
sker något när vinstjakten kommer in i välfärden. Då sätts kanske 
barns behov på undantag, och kvinnors reproduktiva hälsa blir kanske 
inte lika viktig om man får betalt i form av bonusar ju mer man skär i 
dem. Det händer något som är väldigt allvarligt i välfärden när 
vinstjakten släpps fri på detta sätt. Ditt parti har bidragit väldigt starkt 
till det.



Anf. 83 MATS PERSSON (L) replik:
Herr talman! Jag tänker inte göra det, men jag hade kunnat nämna 
företrädare för Ulla Anderssons parti och kopplingarna till DDR i 
slutet av 80-talet. Jag hade kunnat nämna en företrädare som inte ville 
sluta säga ordet kommunist långt in på 90-talet. Men jag gör inte det, 
utan jag tänker prata om sakfrågan.

Det är klart att det är ett jätteproblem att vi i svensk välfärd har 
friskolor och kommunala skolor som bedriver dålig verksamhet. I min 
hemkommun Lund hade vi en kommunal skola där man under lång tid 
höll tyst om en våldtäkt som begicks i nära anslutning till skolan. Mitt 
parti tog politiskt ansvar för detta medan andra partier inte gjorde det.

Det är klart att man kan hitta exempel på friskolor och kommunala 
skolor som missköter sig runt om i vårt land. Vårt fokus är att se till att 
varenda unge och förälder kan vara säker på att skolan fungerar och le- 
vererar bra kunskapsresultat. Vi ska diskutera detta, inte smeta kladd 
på varandra. (Applåder)

Anf. 84 JAKOB FORSSMED (KD):
Herr talman! Vårt samhälle och vår ekonomi behöver tillit och 
trygghet för att utvecklas. Detta gäller särskilt i en orolig tid där 
populism och osäkerhet breder ut sig i världen och där vi har brexit, 
Donald Trumps tillträde och utvecklingen i Turkiet och i Ryssland.
Den tillit och trygghet som vi så väl behöver också i ekonomin uppstår 
inte i ett vakuum eller av sig själv utan byggs stark i familjer och 
föreningar. Detta är sammanhang där vi blir sedda och älskade, där vi 
mö- ter varandra och bygger broar och där vi lär oss att se andra och 
varandra.

Men utvecklingen för mer tillit och trygghet byggs också i företag av 
entreprenörer som ser något som inte finns där och som finner det 
mödan värt att starta eller utveckla ett företag för att göra något åt det 
man ser inte finns: en innovation, en tjänst eller en produkt som ger 
jobb, utveckling, framtidstro och skatteintäkter.

Utvecklingen för mer tillit och trygghet byggs också på arbetsplatser i 
arbetsgemenskap där man får bidra, göra insatser för andra och känna 
den stolthet det innebär att försörja sig själv.

Om ett samhälles styrande inte förstår vad som bygger samhället och 
ekonomin starka är det allvarligt och problematiskt. Då kan man börja 
förneka barns rätt till sina föräldrar. Då kan man börja styra och ställa 
med familjer lite som man vill. Då kan man få föreningar och 
församlingar som gör fantastiska insatser att tappa sugen. Då kan man 
försämra förutsättningarna så att färre företagare vågar anställa, 
investera och satsa. Då hotas tillit och trygghet.

Tillit och trygghet kräver att medborgare känner tilltro till att det 
offentliga gör sitt – att den styrande regeringen med full kraft tar sig an 
arbetsmarknadens problem och utmaningar liksom vårdens, 
trygghetens, äldreomsorgens, skolans och konkurrenskraftens och att 
regeringen ser dem som finns i konjunktursolens skugga.

Är det så? Tudelningen på arbetsmarknaden och de klyftor den skapar 
är vår ekonomis, ja kanske vårt samhälles, allra största utmaning. Men 
var är regeringens svar när stora grupper inte får chansen att visa vad 
de går för på arbetsmarknaden, när människor inte får en chans att bli 
en del av en arbetsgemenskap och känna stoltheten i att försörja själva 
och när hundratusentals personer inte får jobba 100 procent av sin 
förmåga?



Förutom lite fler utbildningsåtgärder är det öde. Det är släckt. Det är 
tomt och trött. Det är några hundra traineejobb, och löften om tiotusen-
tals har blivit drygt 400. Denna passivitet gäller tyvärr på område efter 
område.

På vårdområdet finns inga strukturella grepp som räcker för att klara 
den jämlika vård man gärna pratar om. Det finns ingen reform för att 
samla den avancerade sjukhusvården under staten, ingen reform för att 
satsa riktat på primärvården för att avlasta akutmottagningarna. I 
stället avskaffar man det som fungerar, som kömiljarden, och nu ser vi 
vårdköer som växer. Regeringen har sina prioriteringar klara. Det är 
numera gra- tis för en del patientgrupper att stå i de allt längre vård- 
köerna eller sitta extra lång tid på akuten.

Herr talman! Nu behöver vi riktiga reformer. Vi be-höver introduk-
tionsanställningar med något lägre ingångslöner under en begränsad 
period i stället för bidrag, där man får chansen att lära sig jobbet på 
jobbet. Vi behöver lägre skatt för nyanlända, unga och personer som 
står långt från arbetsmarknaden. Vi behöver fler yrkesvuxplatser, ännu 
fler än vad regeringen föreslår. Vi behöver en kraftig förenkling av de 
subventionerade anställningarna och nedläggning av det som inte 
fungerar.

Vi behöver reformer för vården. Vi behöver refor- mer för tillgänglig-
het genom en återinförd kömiljard. Vi behöver vårdserviceteam för att 
avlasta den vårdut- bildade personalen på våra sjukhus. Vi behöver en 
pri- märvårdsreform med ökad tillgänglighet till primärvården för att 
avlasta akutmottagningarna. Vi behöver ett förstatligande av den 
avancerade sjukhusvården.

Vi behöver en kraftfull polisreform så att vi kan få på plats 10 000 fler 
poliser och därutöver ytterligare polisanställda i form av civilanställda. 
Dessa personer behöver få bättre arbetsvillkor. Det är bra att rege- 
ringen gör saker här. Det är för lite och för sent, men det är bra att det 
görs. Det behöver göras väsentligt mer.

Herr talman! Socialdemokraterna gick till val på att inga vanliga 
löntagare skulle få höjd inkomstskatt. Men ytterligare hundratusentals 
löntagare har de senaste åren fått betala statlig inkomstskatt. Långt 
över miljonen – många poliser, barnmorskor, lärare och ingenjörer – 
får höjd skatt.

Budskapet är tydligt: Strunta i att ta chefsjobbet inom äldreomsorgen! 
Utbilda dig inte till barnmorska eller specialistsjuksköterska! Försök 
inte bli förstelärare! För vi gör det lite mindre lönsamt varje år. Och är 
du äldre, ansträng dig inte för mycket för att vara kvar på arbets-
marknaden eller byta karriär! För vi slår till med en särskild löneskatt 
på sådana som du.

Tiotals miljarder i höjda skatter på ett par år, det mesta på jobb och 
företag. Men när det gäller de stora reformerna är regeringen passiv. 
Man är aktiv när det gäller skattehöjningar, och man är också aktiv när 
det gäller att ge sig på det som fungerar och som folk är nöjda med, 
såsom föräldraförsäkringen. Den ska det förstås mixtras med, eller 
moderniseras som det brukar heta när man ska tvångsdela den 
ytterligare.

När det gäller valfriheten i välfärden ska välfungerande och 
uppskattade verksamheter stängas ned, inte på grund av bristande 
kvalitet utan på grund av att verksamheterna finns utanför det snäva 
synfält som de socialistiska skygglapparna medger.



Vad sägs om att i stället för en tidsplan för en helt tvångsdelad för-
äldraförsäkring ha en tidsplan för att se till att alla barn i Sverige får en 
chans att se sina för- äldrar gå till jobbet eller ett schema för att alla 
barn får de kunskaper de behöver eller har närvarande vuxna i sina liv?
Herr talman! Vi behöver vända utvecklingen i Sverige så att mer tillit 
och trygghet kan växa fram och så att människor inte upplever att 
deras livschanser försämras samtidigt som ekonomin går bra, för så är 
det för stora grupper i dag när trösklarna är för höga och man inte får 
en chans att komma in på arbetsmarknaden.

Vi behöver se till att vårdens kvalitet inte beror på var man bor. Då 
behöver vi kraftfulla vårdreformer. Vi behöver se till att boende i 
utsatta förorter inte dag efter dag drabbas av kriminella gäng. Då 
behöver vi kraft- fulla trygghetsreformer. Vi behöver inte försämra för 
företagare när det gäller att anställa och växa.

Herr talman! Vi måste se också dem som finns i konjunktursolens 
skugga. Vi måste bryta, dyrka och låsa upp den arbetsmarknad som är 
alltmer stängd för utsatta grupper, oftast utrikes födda med bristande 
ut- bildning. Vi måste orka göra de reformer som krävs för en jämlik 
vård för alla, för att det ska finnas en polis som har kraft att stå upp för 
den utsatte, oavsett var den råkar bo.

Vi måste värna de gemenskaper där tillit och trygghet kan växa – i 
relationer, i familjen, i föreningslivet och i det civila samhället. Vi 
behöver frihet utan egoism, och vi behöver solidaritet utan socialism. 
Därför behöver vi en ny inriktning på politiken. (Applåder)

I detta anförande instämde Andreas Carlson, Annika Eclund och 
Emma Henriksson (alla KD) samt Ulla Andersson (V).

Anf. 85 ULLA ANDERSSON (V) replik:
Herr talman! Jag höll på att göra dig väldigt glad, Jakob Forssmed. Jag 
tryckte på knappen för att instämma i stället för på knappen för att 
begära replik. Men så glad ska du inte få bli.

Jag tänkte faktiskt begära replik för att tala om människor med 
sjukersättning. Det är en ersättning för dem som har en permanent 
arbetsnedsättning, vilket är mycket svårt att få. Många av dem lever 
med sorg, ilska och besvikelse över att livet inte blev som det skulle. 

De ska självklart inte dras även med fattigdom, skam och skuld, vilket 
många faktiskt gör i dag. Det tror jag att du och jag är överens om.
Många av dem som uppbär sjukersättning har jobbat så att de har blivit 
sjuka. De har alltså stressat så mycket och pressats så hårt att kroppen 
helt enkelt har tagit slut. Många av dem har jobbat inom välfärden.

Under era åtta år vid makten fick denna grupp inte en krona i 
inkomstförstärkning. Nu har bostadsbidraget höjts, likaså nivån i 
sjukersättningen. Och i sommar kommer garantiersättningen att höjas. 
Detta är reformer som vi har drivit och fått igenom. I budgetpro- 
positionen i höst kommer troligen skatten att sänkas för denna grupp. 
Det är vi mycket glada över. Det är nämligen principiellt viktigt, dels 
för att gruppen har en mycket dålig ekonomisk situation – 
snittinkomsten är ungefär 10 600 kronor – dels för att de betalar be- 
tydligt mer i skatt än andra med samma inkomst.

En person som har 11 000 i sjukersättning betalar 1 000 kronor mer i 
skatt än en person som har ett jobb och tjänar 11 000 kronor. Detta var 
en ordning som ni var med och genomförde. Jag tycker faktiskt att det 
är ett synsätt som inte är fint och som inte är rimligt. Därför är vi glada 
över att ha fått igenom denna ändring nu. Den är principiellt viktig. 



Jag undrar: Hur kommer ni att förhålla er till denna ändring? Är ni nu 
inne på att ändra ert synsätt och inte längre peka ut dessa män- niskor 
som tärande i skattesystemet?

Anf. 86 JAKOB FORSSMED (KD) replik:
Herr talman! Vi hade 2006 en situation då stora grupper stod mer eller 
mindre permanent utanför arbetsmarknaden för att det lönade sig för 
dåligt att arbeta i Sverige. Det var ett av skälen till jobbskatteavdra-
get, inte primärt för att sänka ersättningen för personer utan för att öka 
drivkraften att arbeta, för att öka lönsamheten i att arbeta och för att 
öka möjligheterna att gå från bidragsersättningar till arbete – helt 
enkelt för att det alltid ska löna sig att arbeta. Jag tycker att det var rätt 
då och att det är rätt nu att dessa reformer är kvar.

Jag noterar att Vänsterpartiet har ställt sig bakom flera budgetar där 
jobbskatteavdraget har varit en fortsatt bärande idé, trots all kritik som 
har riktats genom åren både från socialdemokrater och från vänsterpar- 
tister mot jobbskatteavdraget.

Det är inte heller sant att vi inte genomförde några reformer för denna 
grupp för att stärka dessa personers ekonomi. Vi höjde bostadsbidraget 
vid flera tillfällen. Det tror jag att Ulla Andersson känner till. Det var 
bra och viktiga reformer, inte minst för att stärka ekonomin för de 
personer i denna grupp som har barn. Det är någonting som jag är stolt 
över.

En del av de reformer som ni har föreslagit för denna grupp, till 
exempel höjd garantiersättning, tycker jag att vi matchar i vår budget. 
Jag tycker att det är rimligt att göra det just för en grupp som har varit 
eftersatt under lång tid. Huruvida vi ska stödja denna skattesänkning 
får vi återkomma till när vi presenterar vårt alternativ i höst. Men jag 

noterar också att Ulla Andersson ibland pläderar för skattesänkningar, 
men det är aldrig skattesänkningar på arbete eller skattesänkningar för 
att se till att det lönar sig bättre för olika grupper att arbeta. Det tycker 
jag är någonting som Ulla Andersson kanske borde överväga någon 
enstaka gång.

Anf. 87 ULLA ANDERSSON (V) replik:
Herr talman! Det sista som du sa, Jakob Forssmed, gjorde mig mycket 
orolig. Menar du på allvar att människor som har en permanent 
nedsättning av sin arbetsförmåga och uppbär sjukersättning inte går ut 
på ar- betsmarknaden för att det inte lönar sig att arbeta? Det kan du 
väl aldrig ha menat? Menar du att dessa människor stannar hemma 
från arbetet för att de tycker att skatten är för hög? Nej, de stannar 
hemma från arbetet för att de inte kan gå till arbetet på grund av att de 
har blivit sjuka, många gånger på grund av att de har arbetat för 
mycket.

Det synsätt som ni införde i skattesystemet, det som ni kallar för 
drivkrafter för att arbeta, är inte rimligt på något sätt. Människor blir 
inte sjuka för att de vill bli sjuka, och människor blir inte arbetslösa för 
att de vill bli arbetslösa. Människor blir sjuka eller arbetslösa just för 
att de har oturen att bli sjuka eller arbetslösa. Då ska man väl inte 
straffbeskattas på grund av det? Det är väl inte rimligt på någon punkt? 
Man ska ha en trygg ekonomisk situation, och man ska betala lika 
skatt för lika inkomst.

Anf. 88 JAKOB FORSSMED (KD) replik:
Herr talman! Det är riktigt att det sista var en generell kommentar om 
Vänsterpartiet som jag aldrig någonsin i något sammanhang har hört 
plädera för sänkt skatt på arbete. Det visar sig mycket riktigt att det 
som du ger dig på, Ulla Andersson, är jobbskatteavdraget – att det ska 



löna sig bättre att arbeta och att den som går upp på morgonen och tar 
sig till jobbet ska få mer över i plånboken. Trots det ställer du dig 
bakom en budget där detta är ett bärande inslag år efter år. Ta ansvar 
för din politik! Lämna budgetsamarbetet! Säg att ni inte kan ställa er 
bakom en budget som har jobbskatteavdraget som en bärande idé! Gör 
det då! Men stå inte här och skäll på mig för jobbskatteavdraget, när 
du själv uppenbarligen står bakom det. (Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

Partimotioner. Vårbudgeten 2017

M med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska 
vårproposition

Motion 2016/17:3727 av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson 
(båda M)

Utskottsberedning: 2016/17:FiU20 

Motion 2016/17:3727 av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson 
(båda M) (pdf, 604 kB)

KD med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska 
vårproposition
Motion 2016/17:3728 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Utskottsberedning: 2016/17:FiU20 

Motion 2016/17:3728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 581 kB)

C med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska 
vårproposition

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C)

Utskottsberedning: 2016/17:FiU20 

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 1179 kB)

L med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska 
vårproposition

Motion 2016/17:3730 av Jan Björklund m.fl. (L)

Utskottsberedning: 2016/17:FiU20 

Motion 2016/17:3730 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 777 kB)

SD med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska 
vårproposition

Motion 2016/17:3726 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Utskottsberedning: 2016/17:FiU20 

Motion 2016/17:3726 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 189 kB)
*
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Från SVT.se

Partiledardebatten i TV 14 maj 2017
Här är ämnena för partiledardebattenSjukvård, invandring/
integration, skola samt lag och ordning. Det är de fyra 
debattämnena i Agendas partiledardebatt på söndag, baserat på 
den opinionsundersökning som SVT Nyheter nyligen lät Novus 
göra.

I helgens partiledardebatt är det alltså färre ämnen än normalt, men 
mer tid per ämne. Ambitionen är att partiledarna ska få möjlighet att 
fördjupa debatten och tydliggöra alternativen i de frågor som enga-
gerar väljarna mest just nu.

– Det är roligt att tittarna på det här sättet får vara med och välja äm-
nen för partiledardebatten genom en opinionsundersökning, säger 
programledaren Camilla Kvartoft, som tillsammans med Mats Knut-
son leder söndagens debatt.

LÄS MER: Rysare för Miljöpartiet – tappar stöd hos unga

– Genom färre ämnen hoppas vi på en mer djuplodande och seriös 
debatt. Vi får mer tid till varje ämne, helt enkelt, säger Mats Knutson, 
och fortsätter:

– Det är upplagt för en spännande debatt, dels för att vi befinner oss i 
ett läge där det svenska samhället står inför svåra utmaningar, och 
dessutom så är flera av de politiska partierna i ett krisartat tillstånd. 
Det gör att partiledarna är pressade att prestera i den här debatten.

Sjukvård
I den svenska sjukvården blir köerna längre igen – väntan på operation 
och specialistvård är nu bland dom längsta i hela EU. Det råder akut 
brist på vårdplatser och avdelningar tvingas stänga eftersom det saknas 
sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal.

RITA SJÄLV: Statsskuldens storlek

Dagligen kommer rapporter om underbemanning och stress. Under 
högljudda protester lades förlossningen och akutkirurgin i Sollefteå 
ner för en tid sedan.

– Sjukvården har på senare tid blivit ett allt mer angeläget ämne och 
växt i betydelse. Människor upprörs över långa operationsköer och 
brist på vårdplatser – inte minst debatten om sjukhuset i Sollefteå. Är 
det realistiskt att man ska kunna få en lika bra vård var man än bor i 
Sverige? frågar Camilla Kvartoft.

Invandring/integration
Under 2015 sökte 163.000 människor asyl i Sverige. Efter gräns-
kontroller och en ny tillfällig utlänningslag sjönk antalet till knappt 
30.000. Men många nyanlända saknar både bostad och jobb.

RITA SJÄLV: Antal asylsökande per år

Arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda ligger nu på 32 procent – 
samtidigt som den är historiskt låg bland inrikes födda – bara 4 pro-
cent.
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– Sen hösten 2015 har invandring- och integrationspolitiken påverkat 
svensk politik på ett sätt som få andra frågor har gjort tidigare och allt 
tyder på att den här frågan kommer vara fortsatt viktig för svenska 
väljare, säger Mats Knutson, och fortsätter:

– Här måste politikerna ge svar på hur man långsiktigt ska hantera 
både flyktingpolitiken men också den svåra frågan hur alla nyanlända 
ska få jobb i Sverige, säger Mats Knutson.

Skola
Den svenska skolan är delad. Barn i utsatta områden lyckas sämre än 
barn som har högutbildade föräldrar och bättre ekonomiska förut-
sättningar.
Mer än var sjätte elev som slutade nian förra året hade inte behörighet 
att söka vidare till gymnasiet.

RITA SJÄLV: Pisaresultatet i matematik
I den senaste PISA-mätningen lyckades svenska elever i stort bättre än 
sist, men jämfört med för tio år sen ligger resultaten långt under.
– Visserligen har de svenska kunskapsresultaten förbättrats något de 
senast åren men problemen med ojämlikhet inom skolan är stora. Den 
socioekonomiska bakgrunden styr de svenska skolresultaten. Det är en 
viktig fråga liksom hur kunskapsresultaten ska förbättras, säger Mats 
Knutson.
Lag och ordning
Trots att våldsbrotten totalt sett i landet sjunker verkar det inte gå att 
knäcka gängkriminaliteten.
RITA SJÄLV: Partiernas valresultat

Dödskjutningar, granatattacker och bilbränder gör människor rädda. 
Samtidigt har polisen fått mer att göra i och med den skärpta gräns-
kontrollen.
Kravet på större resurser och fler poliser var ett faktum redan innan 
terrorattentatet i Stockholm då fem personer dog.
– Efter dödsskjutningen av en lärare utanför en skola i Göteborg 
häromdagen och terrordådet i Stockholm för några veckor sedan kan 
nog ämnet lag och ordning bli hett. Behovet hos partiledarna att 
förklara hur man ska möta gängkriminalitet och dödsskjutningar och 
terrordåd är stort, säger Camilla Kvartoft, och tillägger:
– Som vanligt är det jätteroligt att leda en sån här debatt när alla 
partiledare är på plats och taggade. Vi hoppas det inte blir för fint 
grillväder på söndag, utan att väljarna bänkar sig i sofforna.

SÅ BEVAKAR SVT PARTILEDARDEBATTEN

18.45: Direktsänt uppsnack på svtnyheter.se – partiledarna anländer + 
analys av statsvetaren Jenny Madestam och politikreporter

20.00: Partiledardebatten del 1 med ämnena invandring/integration 
och sjukvård – live i SVT2 och på svtnyheter.se

21.00: Aktuellt med sammanfattning av första första debattimmen

21.10: Partiledardebatten del 2 med ämnena lag/ordning och skola – 
live i SVT2 och på svtnyheter.se
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Analys: Löfvens balansgång – att slå och 
samtidigt smeka

ANALYS.  Stefan Löfven kommer i kvällens debatt att sträcka ut 
sin hand. Den ska med väl avvägd balans både slå och smeka 
Annie Lööf och Jan Björklund. Regeringens långsiktiga strävan 
är att slita sönder Alliansen i dess beståndsdelar och locka med en 
ny famn. Men försöken till flirt över blockgränsen skapar spän-
ningar i både lägren.

Alliansen är redan djupt splittrad, den är långt ifrån vad den en gång 
var på Maud Olofssons och Fredrik Reinfeldts tid. Man kunde tro att 
de fyra partierna, lagom till Agendas partiledardebatt, skulle ha enats 
sig kring frågan: Hur ska vi agera tillsammans i riksdagen för att 
tillfoga regeringen skada och få Stefan Lövfen att ändra inriktning på 
den ekonomiska politiken?

Men de fyra partierna, som har tre olika förslag, förhandlar fortfarande 
om hur det ska gå till. En stekt sparv i Stefan Löfvens mun? Absolut. 
En splittrad allians är alltid en njutning för en socialdemokrat. Men 
Löfven vill inte sluka sparven alltför glupskt – i alla fall inte så det 
märks.

Löfven föredrar Lööf och Björklund
Med ett år och fyra månader kvar till valet börjar Stefan Löfven på 
allvar att tänka långsiktigt, post riksdagsvalet 2018. Hur ska Sverige 
styras? Det är svårt nog i dag och inget tyder på att det blir lättare efter 
nästa val. Den här mandatperioden har regeringen litat till Vänster-
partiet för att få igenom budgeten. Men Sjöstedt är inte Löfvens önske-

partner. Han vill hellre ha Lööf och Björklund.

Det kan han glömma, säger en moderat jag talat med. Men Löfven 
glömmer inte, han drömmer. Att krossa blockpolitiken, som enligt 
honom är fördummande. Sedan en tid har regeringskansliet kontakt 
med Liberalerna och Centern, som vill stoppa regeringens planer på 
skattehöjningar.

Regeringen undviker prat om vinster i välfärden
Mycket tyder på att regeringen är beredd att dra tillbaka ett par skatter, 
till exempel den som skulle leda till att fler betalar statlig skatt. En 
eftergivenhet från regeringen förklaras dels med att regeringen vill 
undvika att Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna ställer 
misstroendeförklaring mot någon minister, dels med att Löfven är mån 
om att odla kontakter med de två mittenpartierna.

Ett annat tecken i skyn är att det inte kommer något förslag om de 
kontroversiella vinsterna i välfärden i år. Regeringen drar på det, bland 
annat för att den ännu inte har bestämt sig för hur långt den ska gå med 
vinstbegränsningar, om den ska reta upp Vänstern eller allianspartierna 
med sitt förslag.

Slår ur underläge
Två partiledare, Anna Kinberg Batra och Ebba Busch Thor, och ett 
språkrör Isabella Lövin, slåss i kväll i underläge. Ebba Busch Thor, 
som varit partiledare i lite drygt två år, har ännu inte fått uppleva hur 
det känns att ha hakan ovanför vattenytan i opinionsmätningarna. 
Språkröret Isabella Lövin leder ett parti, vars gröna lyster har falnat.



I kvällens debatt får hon ge sig utanför sina egna tassemarker och 
debattera skola i stället för klimat och miljö.

LÄS MER: Här är ämnena som ska debatteras

Anna Kinberg Batra, har varit i konstant utförsbacke i väljarbaromet-
rarna sedan månader tillbaka. Ett tillstånd som börjar jämföras med när 
det var som värst för Fredrik Reinfeldts företrädare, Bo Lundgren. 
Anna Kinberg Batra har gett Stefan Löfven två presenter, som han 
sannolikt ser som lågt hängande frukter inför debatten i Agenda.

Den ena kom i förskott den 19 januari med utspelet om att legitimera 
Sverigedemokraterna. Den andra gåvan, som Löfven kommer att vårda 
ömt, inget slit och släng, är moderata skattesänkningar på 22 miljarder.

Åkesson kan känna sig avspänd
Det kommer att heta att Moderaterna inte kan något annat än skatte-
sänkningar. Inte ens i tider när människor oroar sig för att välfärdens 
revor blir allt större. 

Jimmie Åkesson har anledning att känna sig någotsånär avspänd inför 
kvällens partiledardebatt. Sverigedemokraterna klättrar inte längre mot 
himlens höjder som det verkade för ett tag sedan. Men de har stannat 
på en hög nivå och är i flera mätningar riksdagens näst största parti, 
vilket betyder att de knuffat ner Moderaterna från den positionen. 

Lööfs succé skapar spänningar
Annie Lööf bärs fram av framgångsvindar, som skulle göra vilken 
partiledare som helst rusig. Men eftersom Lööf av erfarenhet vet att 
vindarna kan vända och blåsa åt motsatt håll lika snabbt , kan hon 

förmodligen ta framgången med sans. Och möjligen bereda sig på att 
uppgången kan ha inträffat lite för tidigt för att hålla i sig hela vägen 
fram till valet.

Annie Lööfs succé skapar oundvikliga spänningar inom Alliansen om 
vem som bär Alliansens ledartröja. Även de bilaterala kontakterna 
mellan regeringen och mittenpartierna är grund för irritation inom 
Alliansen. 

Den blocköverskridande flirten stör även Jonas Sjöstedt. Han har sin 
position klar. Om regeringens vilja att vara till lags i förhållande till 
Centern och Liberalerna påverkar vinstfrågan bryter Vänstern 
budgetsamarbetet med regeringen. Och skulden ska läggas i Stefan 
Löfvens knä.  

RELATERAT
Här är frågorna i kvällens debatt

Margit Silberstein Inrikespolitisk kommentator
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Gemensamma utfall kan inte dölja 
spänningarna inom Alliansen
ANALYS · Både Jesus och tomten dök upp i Agendas partiledar-
debatt. Dock inte i någon diskussion om religiösa friskolor utan i 
hettan kring integration och jobb. Vinster i välfärden och jobben 
skar skiljelinjer mellan motståndarna. Men även konflikter inom 
blocken avtecknade sig i en debatt laddad med temperament.

Visserligen verkade allianspartierna som om de bestämt sig för att visa 
världen att de fortfarande är en allians. De nickade instämmande åt 
varandra och samtliga ledare använde en retorik som syftade till att få 
Stefan Löfven att framstå som att han inte håller sig till sanningen eller 
”bara står där och pratar”. Annie Lööf drämde till med en Trumpasso-
ciation: Stefan Löfven använder sig av alternativ historieskrivning.

Men de gemensamma utfallen mot Stefan Löfven kunde inte dölja att 
det finns spänningar inom Alliansen. Ebba Busch Thor och Annie Lööf 
talade om att dagens migrationspolitik är inhuman som inte tillåter 
familjer att återförenas. Jan Björklund har samma uppfattning. Anna 
Kinberg Batra låg lågt just i den sekvensen, vilket sannolikt beror på 
att Moderaterna inte alls vill göra dagens asyllagstiftning generösare. 
Och Alliansen klövs på mitten när frågan kom upp huruvida det var 
bra att avskaffa ID-kontrollerna. Det tyckte Jan Björklund och Annie 
Lööf. Till skillnad från Ebba Busch Thor och Anna Kinberg Batra.

Lövin fast i en rävsax
Värst var nog migrationsfrågorna för Isabella Lövin, som sitter i en 
rävsax, eftersom hennes parti och kanske hon själv också har brunnit 

mest av alla för generösa asylregler. När familjeåterföreningen var 
uppe valde hon att svara som Stefan Löfven brukar göra. Hon för-
flyttade frågan till EU, unionens länder måste ta ett gemensamt ansvar. 
När den dagen kommer, om den kommer, är dock mycket oklart. 
Lövin ville inte heller uttryckligen ställa upp på Stefan Löfvens besked 
om 10.00 nya poliser. Språkröret undvek frågan, vilket Anna Kinberg 
Batra inte var sen att pressa henne på.

Anna Kinberg Batra, Alliansens formella ledare, som ständigt blir 
förbisprungen av Annie Lööf, fick ta sig till SVT:s studio med ytter-
ligare en väljarbarometer i ryggen där förtroendet för henne sjunker. 
Men Kinberg Batra var ovanligt taggad, i synnerhet när hon plågade 
Stefan Löfven med vilken politik han har för att de som nyligen 
kommit till Sverige ska få jobb. Hon raljerade med Löfvens bered-
skapsjobb som, enligt henne, än så länge bara är 91 till antalet. Det var 
här som Jan Björklund drog in Jesus som delade ut fem bröd och två 
fiskar som mättade tusentals människor. Löfven var ödmjuk och ville 
inte jämföra sig med Jesus. Den tydligaste skillnaden mellan blocken 
går mellan allianspartiernas enkla jobb med lägre ingångslöner. Löfven 
går med på enkla jobb men bara till tillavtalsenliga löner.

Tre kvinnor tog för sig mest

Vinster i välfärden var ett tema som kom upp både i debatten om 
skolan och vården. Där var Jonas Sjöstedt motorn och han brummade 
mer och mer ju längre tiden gick. Stefan Löfven vill inte svara på om 
det blir något förslag om ett vinsttak, men han återkom till att han inte 
kunde förstå varför Alliansen slogs för att skattepengar ska till risk-
kapitalisternas fickor.
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Jimmie Åkesson var som vanligt ensam mot alla. Och han gjorde flera 
gånger en stor poäng av att allianspartierna skulle kunna få igenom så 
mycket av sin politik om de bara förhandlade med honom och Sverige-
demokraterna. Annie Lööfs besked var att hon inte tänker förhandla 
med ett parti som har nazistiska rötter.

Vem vann, vem förlorade?  Det beror oftast på förväntningar och för-
hoppningar. Det var i alla fall en debatt med mycket temperament där 
både Annie Lööf, Ebba Busch Thor och Anna Kinberg Batra var de 
som mest frekvent tog för sig mest.

LÄS MER: Se höjdpunkterna från debatten Margit Silberstein

Så var SVT:s partiledardebatt
Partiledarna visade både ilska och humor i SVT:s partiledarde-
batt. Hetast blev sammandrabbningen om vårdköerna.

– Titta hur vårdköerna växer. Du borde ligga sömnlös på nätterna, sade 
Centerledaren Annie Lööf till statsminister Stefan Löfven (S).

Kristdemokraternas Ebba Busch Thor kallade situationen för ”oaccep-
tabel” och hävdade att vården blir sämre på område efter område.

Alliansledarna var kritiska till att den rödgröna regeringen tagit bort 
den förra regeringens kömiljard, Regeringen anser däremot att kömil-
jarden inte hjälpte dem som har störst behov av vård. I stället har S och 
MP tillsammans med V gjort andra vårdsatsningar, vilket V-ledaren 
Jonas Sjöstedt påpekade. Busch Thor tog då upp sina egna erfaren-
heter:

– Jag födde mitt andra barn i februari. ”You don`t wanna go there”

Ilsknade till
SD-ledaren Jimmie Åkesson ilsknade till ett par gånger under debat-
ten. Han anklagade statsminister Stefan Löfven (S) för att ”blåljuga” 
om SD:s budgetförslag.

– Det är inte första gången jag uppfattar att Stefan Löfven står och 
ljuger rakt av, sade han till TT efteråt.
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När debatten kom in på kriminalitet angrep Miljöpartiets Isabella 
Lövin SD för att ha en riksdagsgrupp med ”högre kriminell frekvens” 
än befolkningen i stort.

– Ska vi föra debatten på den här nivån, då vet jag inte om jag vill vara 
med, sade Åkesson.

När partiledarna kom in på skolan uppmanade Liberalernas Jan Björk-
lund sina motståndare att ”sluta tramsa”. V-ledaren Sjöstedt tyckte att 
Björklund argumenterade ”helt ologiskt”.

Det var också en del fniss och skämt, bland annat när Alliansen an-
klagade Löfven för att vara tomhänt när det gäller jobbpolitiken.

– Det är fler som varit i rymden, Stefan Löfven, än som har ett trainee-
jobb, sade C-ledaren Lööf.

L-ledaren Jan Björklund tog till Bibeln och påpekade att Jesus där 
kunde mätta tusentals människor med bara några bröd och fiskar.

– Men Stefan Löfven, du är ju inte Jesus.

”Släpper kontrollen”
Partiledarna var oeniga om behovet av att ha kvar id-kontrollerna för 
bussar, tåg och färjor över Öresund. De togs bort i veckan.

– Det du gör är att släppa kontrollen utan att veta vad det leder till, 
sade Moderatledaren Kinberg Batra till Löfven.

SD:s Jimmie Åkesson anklagade regeringen för att ha agerat ”direkt 
ansvarslöst”. Inte heller KD-ledaren skulle ha tagit bort id-kontroller-
na. Centerledaren välkomnade dock regeringens beslut. Statsminister 
Löfven försäkrade att regeringen ser till att det är ”ordning och reda” i 
migrationspolitiken och uppgav också att polisens gränskontroller ska 
stärkas nu när id-kontrollerna är borta.

Efter debatten tyckte Löfven att oenigheten mellan blocken var som 
tydligast när det gäller vinster i välfärden, men att det också fanns 
frågor där budskapen starkt liknande varandra, som exempelvis när det 
gäller polisen. Han tyckte också att tonen i debatten stundtals var hård.

– Men det är så det ska vara, det är inga bekymmer.

Moderatledaren Kinberg Batra anser att Löfven slingrade sig och 
undvek att ge besked i viktiga frågor. På frågan om hon tyckte att 
debatten var ovanligt hetsig svarade Kinberg Batra:

– Ibland hettar det till när vi står så långt ifrån varandra och när vi är 
så många som vill så mycket, men jag tycker att det var bra fart i 
debatten.

TT
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Annie Lööf (C) ”Fler som varit i rymden än 
som har traineejobb”
Det var heta replikutbyten mellan partiledarna när de debatterade 
invandring och integration. Främst handlade debatten om proble-
met att få in invandrare på arbetsmarknaden.

– Det här är ju Sveriges stora utmaning. Nu kommer det ungefär en 
halv miljon människor på en tioårsperiod och det är alldeles för svårt 
att komma in [på arbetsmarknaden]. Då handlar det ju om att det måste 
vara hårda krav för att gå från bidrag till arbete, att det måste löna sig 
mycket bättre att jobba. Vi behöver många fler enkla jobb... och ut-
bildningsplikt, sade Anna Kinberg Batra (M) i debattens första duell 
med moderatledaren och Stefan Löfven (S).

RITA SJÄLV: Antal asylsökande per år

Statsministern kontrade med att betona vikten att investera i det 
svenska samhället.

– Alla som kan jobba ska jobba, det är min enkla filosofi. Men det är 
också så att om man jobbar så ska man kunna leva på sin lön så därför 
ställer jag inte upp på sänkta löner, där går gränsen, svarade Löfven 
och konstaterade att arbetslösheten är för hög på totalen, och särskilt 
för hög för utrikes födda.

– Vi har en grupp med en bra utbildning: läkare, ingenjörer mm. Sen 
har vi de som har bra yrkesutbildning av allahandaslag: Det ädla yrket 
svetsare kan några vara. Sen har vi några som har låg utbildning och 
där behöver vi fler enkla arbetsuppgifter.

”Fler som varit i rymden”

Centerpartiets Annie Lööf attackerade statsministerns ord om yrkes-
utbildningar och traineejobb.

LÄS MER: Av 32.000 traineejobb blev det bara ett

– Vi har ju haft er regering nu under ett antal år och i Stefan Löfvens 
regering så ökar arbetslösheten, i Isabella Lövins regering så ökar 
klimatutsläppen och i Jonas Sjöstedts regering så ökar vårdköerna... 
Det är nu arbetslösheten ökar, Stefan Löfven, och du snackar alltid om 
traineejobb... Det är ju faktiskt fler som har varit i rymden än som har 
ett traineejobb.

”Löfven, du är ju inte Jesus!”

Även Liberalernas Jan Björklund hade en kvick replik till 
statsministern när han påpekade att resurserna inte räcker till alla.

LÄS MER: Se höjdpunkterna från debatten

– Jesus mättade 5.000 personer med fem bröd och två fiskar, men 
Löfven, du är ju inte Jesus! sade Björklund till statsministern som 
svarade:

– Väldigt bra är jag, men inte så bra.

Kritik om avskaffandet av id-kontroller

När diskussionen vidgades från duellen mellan Löfven och Kinberg 
Batra debatterades att id-kontrollerna för bussar, tåg och färjor över 
Öresund togs bort i veckan.

http://pejl.svt.se/ritasjalv/antal-asylsokande/
http://pejl.svt.se/ritasjalv/antal-asylsokande/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/av-32-000-traineejobb-blev-det-bara-ett
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/av-32-000-traineejobb-blev-det-bara-ett
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-var-svt-s-partiledardebatt
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-var-svt-s-partiledardebatt


– Vi får nog leva med att resorna blir 15-20 minuter längre över Öre-
sund, sade Jimmie Åkesson (SD), som ändå sade sig ha förståelse för 
pendlare. Han tillade att det är ”direkt ansvarslöst” av regeringen att 
avskaffa id-kontrollerna, och att man gör det ”utan att veta vad det 
leder till”.

LÄS MER: Regeringen avskaffar id-kontroller

Samma formulering använde moderatledaren i sin kritik mot av-
skaffandet av id-kontrollerna.

– Det du gör är att släppa kontrollen utan att veta vad de leder till.

”Ordning och reda”

Statsminister försäkrade att regeringen ser till att det är ”ordning och 
reda” i migrationspolitiken och hävdade också att polisens gränskon-
troller ska stärkas nu när id-kontrollerna är borta.

LÄS MER: Regeringen förlänger gränskontrollerna

Jimmie Åkesson ville veta om Miljöpartiet vill gå tillbaka till den 
gamla mer generösa migrationspolitiken som gällde till slutet av 2015.

– Vi ska aldrig återgå till oredan 2015. Därför måste vi samarbeta med 
de andra EU-länderna för att en solidarisk migrationspolitik, sade 
Isabella Lövin.

Edgar Mannheimer

Publicerad:14 maj 2017 22.56

Uppdaterad:15 maj 2017 00.07

Åkesson pressade Lööf om samarbete med 
SD
Regeringsfrågan var inte ett av ämnena i kvällens partiledarde-
batt men Jimmie Åkesson tog ändå tillfället i akt att attackera 
Centerns Annie Lööf om varför hon vägrar samarbeta med 
Sverigedemokraterna. Hon gav tydligt svar på tal. – Jag säger 
bestämt nej till att samtala eller förhandla med dig i regerings-
ställning.

Det var i debatten om lag och ordning som SD:s Jimmie Åkesson och 
Centerledaren Annie Lööf drabbade samman. Lööf, liksom övriga 
partiledare krävde ökade resurser och befogenheter till polisen och 
skärpta straff. Jimmie Åkesson höll med – vilket kunde sätta punkt för 
duellen, men vände i stället på steken och menade att Centerpartiet 
saknar trovärdighet i frågan eftersom de är emot ett samarbete med 
Sverigedemokraterna.

LÄS MER:  Så ser Annie Lööf på Alliansens framtid

– Centerpartiet motverkar att vi alla oppositionspartier ska kunna 
samarbeta i det här frågorna och agera i riksdagen. Varför är det 
viktigare för dig, Annie Lööf, att inte jag får inflytande än brottsoffers 
situation? undrade Åkesson.

– För att du och ditt parti har en alldeles för stor skillnad i synen på 
människovärdet som jag inte kan dela. Er grundsyn ställer grupper mot 
varandra och du låter som en skiva som bara upprepar sig och åter-
kommer till allt är invandrarnas fel, svarade Annie Lööf.
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Ville inte svara om polisresurser

När övriga partiledare släpptes in i debatten kom den att handla om 
antalet poliser som måste till och hur det ska gå till – främst talades det 
om ökade löner och befogenheter så poliser ska vilja stanna kvar i 
yrket. Stefan Löfven tog upp att han vill bekämpa narkotikan i Sverige 
och Isabella Lövin ville liksom även Sjöstedt satsa på förebyggande 
åtgärder som lärare och socialtjänst för att minska utanförskap och att 
unga lockas in i kriminalitet.

Miljöpartiets ledare pressades också på om hon stödde Socialdemo-
kraternas förslag om 10.000 nya poliser, men slirade på målet och ville 
inte prata siffror.

LÄS MER: Så ska S lösa poliskrisen

Pekade på kriminalitet hos SD

I stället gav hon en rejäl släng till Jimmie Åkesson.

– Jag vill gärna utbilda fler poliser – men vi kan också tala om att 
Anna Kinberg Batra vill bilda regering med SD som har högre krimi-
nell frekvens i sin egen riksdagsgrupp än genomsnittet i samhället. Hur 
förklarar Åkesson det när han ska spela tuff här och tala om kriminali-
teten med den situationen i sitt eget parti?

– Om det är på den nivån, så vet jag inte om jag vill vara med, svarade 
Åkesson.

Anna Kinberg tog inte upp tråden om samarbete med SD utan pratade 
vidare om höjda polislöner.

– Fler poliser kommer inte till förrän vi har fått dig att avgå, Löfven, 
sa M-ledaren.

LÄS MER: Se höjdpunkterna från debatten

ETC 2017-05-17 03:00

“ I partiledardebatten dränks ödesfrågor i 
ett öronbedövande tjatter
En samhällsdebatt där makt över löner och kapital inte på allvar 
diskuteras gynnar konsekvent alla högerpartier.

Rekommendera136
Jag såg partiledardebatten i söndags kväll i SVT och jag såg den med 
stigande frustration. Rader av ”ämnen” avverkades – men inte en enda 
världsbild. Jag hör inte till dem som klagar på att det kan bli ett hetsigt 
tempo och uppjagad stämning i en debattstudio; sådant gillar jag.

Konflikter är källan till allt intressant politiskt tänkande. Men det är 
det här när politik reduceras till ett antal så kallade ”sakfrågor” eller 
”ämnen” som ska rivas av. Det blir inte bara monotont och totalt 
förutsägbart, med många inövade klyschor. Det som inträffar är att 
praktiskt taget all idépolitik avförs från de politiska debatterna. Ödes-
frågor dränks i ett öronbedövande tjatter.

Folk slår på tv:n och tycker sig höra ”käbbel” – och växlar över till 
något roligare. De här debatterna har, tror jag, alltmer kommit att få en 
direkt avpolitiserande funktion. De är både en del av den tilltagande 
mediokratin – att medieformat som bestäms av nyhetschefer faktiskt i 
hög grad avgör vad som kan diskuteras – och partiernas självför-
vållade avideologisering.

Två verkliga ödesfrågor passerade just revy under debatten. Den ena 
handlade om lönesänkningar. Allianspartierna lanserar hårt tanken att 
de lägsta lönerna ska sänkas för att integrationen av nyanlända ska 
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fungera. De låter medkännande och solidariska med dem som har det 
svårt. I själva verket är det en oerhörd sak de föreslår.

För det första skulle det kunna innebära att det hädanefter inte är fack 
och arbetsgivare som ska sätta löner utan politiker och för det andra 
siktas ett helt annat samhälle i förlängningen av denna lönesänkar-
politik: Ett permanentat, lågproduktivt klassamhälle där 10–20 procent 
av befolkningen – längst ner dessutom med etniska förtecken – parke-
ras i löner som man knappt klarar sig på och med klena framtidsut-
sikter som snabbt omvandlas till ett socialt arv.

När lägstalönerna inte höjs eller till och med sänks fortplantas det 
uppåt och löner riskerar att hållas tillbaka över hela linjen. För många 
kortsiktiga företagare är det naturligtvis en dröm, eftersom det snabbt 
ökar vinsterna. Men för samhället i stort innebär det rakt av avmoder-
nisering när låga löner istället för bättre produkter/verksamheter blir 
kungsvägen till vinster. Istället för helautomatiserade biltvättar kom-
mer vi att få se fem lågavlönade personer springa omkring på 
bensinmacken och längta till ett annat liv.

Att löner sakta men säkert höjs är inte bara en viktig sak för enskil-
da löntagare levnadsstandard. Hela samhällslogiken förändras när 
omvandlingstrycket minskar på företagen. Vi får ett samhälle som 
avmoderniseras och dessutom rymmer allt större klyftor.

Det skrämmer livet ur mig att de rödgröna partiledarna under söndags-
kvällens debatt aldrig lyckades – eller fick chansen; jag vet inte vilket 
– att berätta om de långsiktiga konsekvenserna av denna kortsiktiga 
lönesänkarpolitik. Medieformatet utesluter debatt om de långa per-
spektiven.

Allra mest uppenbar blir partiledardebattens karaktär när frågan om 
vinster i välfärden diskuteras. Den frågan är inget litet ”ämne” och 

definitivt inte bara en ”sakfråga” som kan krympas ner till en siffra. 
Den handlar om makt. Ska makten över välfärden ligga hos allt större 
vinstdrivna välfärdskoncerner – eller hos de politiker som folk valt i 
demokratiska val? De flesta opinionsmätningar tyder på att en enorm 
klyfta existerar mellan väljarna, där en majoritet vill ha begränsningar 
eller helt stopp för vinstuttagen, och partierna som är för fortsatt 
vinstuttag eller, som S och MP, velar.

I förra veckan fick vi till och med höra civilminister Ardalan Shekarabi 
(S) oroa sig över hur en allt mäktigare vinstlobby vill tysta debatten 
om vinster. Han sa så här i Ekot på tisdagen efter att Ilmar Reepalu 
avlämnat sista delen av sin välfärdsutredning:

”Det uppstår många svåra juridiska frågor men det har också varit 
svårt för att det finns starka lobbykrafter som har försökt motverka att 
dessa frågor ens ställs. Trots dessa starka lobbykrafter har utredningen 
utfört sitt arbete. Kraften har varit stor eftersom det handlar om enor-
ma summor. Jag beklagar försöken att försöka tysta de här frågorna.”

Hör ni? Detta borde ha varit ett eget ”ämne” i partiledardebatten. Här 
står ju svensk demokrati på spel om vi får tro en minister.

Att maktperspektiven lyser med sin frånvaro i en partiledardebatt 
undergräver demokratin själv. Förlorarna på den utvecklingen är 
framför allt de rödgröna. En samhällsdebatt där makt över löner och 
kapital inte på allvar diskuteras gynnar konsekvent alla högerpartier 
och de intressen som ibland nästan tycks buktala genom dem.

Oavsett vem som ”vann” partiledardebatten i söndags kan en segrare 
koras: det bestående.

GÖRAN GREIDER “

mailto:goran.greider@daladem.se
mailto:goran.greider@daladem.se


Kapitel 11 : Miljöpartiet, klimat, 
miljö och 	
Trumps klimatpolitik
Innehåll:
Sida
461	
 Miljöpartiet utmanas från alla håll
462	
 Svårt läge kommer att bli värre
463	
 Moderaterna frånåkt av SD – och Centern närmar sig
465	
 MP-krisen är välgörande

468	
 Vattenfall en kolsvart plump i protokollet
470	
 Ny mätning: Väljare positiva till flygskatt
472	
 Från visionärer i det blå till realister i det grå
473	
 Partiledningen vek sig för Grön ungdom
474	
 Plocka ner bilen från piedestalen
475	
 Kompromiss i Brasks anda
476	
 Regeringen riskerar KU-kritik om Vattenfall
476	
 Vassare grön profil ska vända MP:s kris

479	
 KONGRESS 2017: LEDARSKAP FÖR KLIMATET
479	
 50 VIKTIGA KLIMATBESLUT
481	
 VÅR POLITIK
483	
 ISABELLA LÖVINS TAL PÅKONGRESSEN 2017 26 maj
491	
 Snabbt, snyggt och hållbart 2017 05 27

493	
 Nu måste alla handlare informera om plastpåsar
494	
 Mer pengar till att rädda världshaven
495	
 Tomburkar kastade i naturen dödar tusentals kor – varje 	
 år

496	
 Källor: Trump tänker lämna klimatavtalet
497	
 Det här händer om USA lämnar Parisavtalet

498	
 Vad andra gör blir avgörande för våra barn
501	
 Jag kan inte godkänna ett avtal som straffar USA
502	
 Understryker USA:s tilltagande isolering i världen
504	
 Trumps beslut väcker starka protester i USA
505	
 5 frågor. Vad händer med Parisavtalet och klimatarbetet i 
	
 världen nu?
506	
 EU och Kina överens om klimatarbetet
508	
 Dumheten blir officiell
509	
 I den akuta klimatkrisen väljer vi nu bort flyget
512	
 Peter Wolodarski: Det enda vi kan hoppas på är att Trump 
	
 tvingas gå



DN TORSDAG 25 MAJ 2017

“ Miljöpartiet utmanas från alla håll

Miljöpartiet ligger kvar under riksdagsspärren i DN/Ipsos maj-
mätning. Med 3 procent av väljarstödet är MP nu på samma nivå 
som Feministiskt initiativ.

På fredag samlas miljöpartister från hela landet till kongress i Lin-
köping. Deras parti har mer makt än någonsin, genom regeringssamar-
betet med Socialdemokraterna. Samtidigt är opinionsstödet lägre än 
det varit någon gång sedan januari 2002. För andra månaden i rad 
hamnar MP på 3 procent, alltså under riksdagsspärren.

– Miljöpartiet är ett av de partier som har upplevt störst väljarrörelser 
sedan valet, säger David Ahlin, opinionschef på Ipsos.

Under valåret 2014 hade Miljöpartiet noteringar i DN/Ipsos mät-
ningar över 10 procent. Sedan har det burit stadigt utför. Krisen blev 
akut förra året då den gröna bostadsministern Mehmet Kaplan tvinga-
des avgå och Åsa Romson petades som språkrör. Därefter anklagades 
MP för löftessvek när regeringen gav klartecken till Vattenfall att sälja 
bolagets tyska kolgruvor.

I majmätningen har DN/Ipsos också ställt frågor som ger en fördjupad 
bild av MP:s svårigheter i opinionen. Väljarna har fått ge öppna svar 
om vilka avtryck de tycker att partiet har gjort politiskt under tiden i 
regering.

Merparten av de svarande anser inte att MP har gjort något avtryck 
alls. Den näst största gruppen har negativa intryck av partiet. I den 

kategorin finns omdömen som att MP har ”försvårat för boende i 
glesbygd” och lagt ”dyrare skatt på drivmedel”. En betydande del av 
de svarande förknippar MP med ”skandaler och svek”. På plussidan 
noteras att ”de har åstadkommit lite på miljöområdet” och arbetat för 
”fler cykelbanor”.

– Det är ett omstritt parti som väcker antipatier hos många, summerar 
David Ahlin.

Svaren i majmätningen ger en bakgrund till det stora tapp som MP haft 
när det gäller förtroendet för partiets klimat- och miljöpolitik. Från att 
ha pekats ut som bäst på området av 60 procent av väljarkåren är för-
troendet nu nere på 30 procent enligt DN/Ipsos mätningar.

Väljarbarometern för maj visar att MP nu ligger jämsides i opinionen 
med Feministiskt initiativ som också får 3 procent.

– Vi vet att väljarna är mer rörliga än tidigare. Med rätt politisk agenda 
och med den ökade uppmärksamhet som kommer i valrörelsen så finns 
det förutsättningar för Fi att kunna ta sig in i riksdagen, säger David 
Ahlin.

Miljöpartiet har hamnat i en besvärlig position.

– Vänsterpartiet är offensivt och kritiserar MP för svek i klimatfrågan. 
Fi utmanar i flyktingfrågan. Centern konkurrerar på den liberala 
kanten. MP kläms från flera håll, säger David Ahlin.

Hans Rosén hans.rosen@dn.se “
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“ Svårt läge kommer att bli värre

Sveriges två statsbärande partier har aldrig tidigare i DN/Ipsos 
mångåriga mätning varit så små som nu. Det värst drabbade av 
dem, Moderaterna, har på ett enda år tappat 10 procentenheter i 
opinionen.

Anna Kinberg Batras parti ligger i nivå med Centern. Sverigedemo-
kraterna har kört om. Om man räknar ihop hela alliansen är det sam-
tidigt dött lopp med de rödgröna.

Stefan Löfven brukar säga att valresultatet 2014 gav det ”svåraste 
parlamentariska läget sedan 20-talet”. Men om maj månads opinions-
mätning skulle ge den verkliga mandatfördelningen efter nästa val kan 
man börja tala om ett svårt läge. Med ett år kvar till valrörelsen ses ett 
alltmer splittrat startfält bland partierna.

Miljöpartiet ligger enligt den nya mätningen en procentenhet under 
spärren, tillsammans med Feministiskt initiativ. Kristdemokraterna 
hamnar för andra månaden i rad snäppet över – tillfälligt hjälpta av 
Moderaternas kollaps. Hur många partier kommer att vinna platser i 
riksdagen 2018? Sällan har svaret varit så osäkert.

Och vem kan styra Sverige därefter? Även nödlösningarna – exempel-
vis en stor koalition mellan Socialdemokraterna och Moderaterna – 
framstår som helt orealistiska. Procenten räcker inte. Bägge partierna 
har decimerats.

Sverigedemokraterna då? Hittills är det framför allt moderater och 
kristdemokrater som har tänkt tanken att de borde inleda ett ordentligt 
samarbete. Paralleller har främst sökts i historien om hur Socialdemo-
kraterna länge styrde med stöd av Vänsterpartiet och dess kommunist-
iska föregångare.

Men VPK hade aldrig de 19 procent som SD mäter i DN/Ipsos baro-
meter. I en förhandling med moderatledaren och KD-ordföranden 
skulle Jimmie Åkesson utan vidare kunna yrka på statsministerposten. 
Om inte, så lär han åtminstone kräva inflytande över det mesta annat 
av vikt. Sverigedemokraterna har själva gjort tydligt att de inte säljer 
sig gratis.

Även detta är dock ett långsökt scenario: Trion SD, M och KD räcker i 
mätningarna inte för att samla en majoritet. Om man lägger till Cen-
tern och Liberalerna? Nja. Det vore ett svek mot mittenväljarna om 
Annie Lööf och Jan Björklund lämnade över maktens nycklar till 
Åkesson.

Det mesta tyder alltså på att det svåraste parlamentariska läget i 
modern tid har kommit för att stanna. Trenden är internationell, men 
också extra svår att hantera i Sverige. Vårt dominerande uppstickar-
gäng är inte den vanliga europeiska populiströrelsen som kan tas in i 
värmen efter två mandatperioder i karantän. Det är ett parti som 
grundades av vit maktaktivister. Det har vuxit och slagit in kilar, dels 
mellan blocken och dels inom alliansen.

Att bägge koncepten – blockpolitiken och idén om en fast borgerlig 
konstellation – tappar i betydelse är ofrånkomligt. Hittills har partierna 
paralyserats, och undvikit att handskas med konsekvenserna. 



Decemberöverenskommelsen var ett försök, som misslyckades och 
knappast kan upprepas igen.

Vad som återstår är alltså mer av blocköverskridande samarbete. 
Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin talade i onsdagens SvD återigen 
om att foga in Liberalerna och Centern i det rödgröna regeringsunder-
laget. Ingen lär lockas av det förutom Stefan Löfven som tror att en 
sådan konstellation skulle gynna Socialdemokraterna. De borgerliga 
partierna är rädda för just det, att tappa initiativet till en socialdemo-
krati som skapar monopol på makten.

Är det så säkert? Gamla sanningar kommer att behöva omprövas. 
Väljarnas preferenser har skiftat. Innebörden är en allt rörligare, 
rörigare och kanske kaosartad svensk politik. Partiledarna räds oredan 
och osäkerheten. Men om det parlamentariska läget verkligen är 
tillbaka där det var på 20-talet behöver de förbereda sig på att testa nya 
allianser och riskera fler kriser.

DN 25/5 2017 “
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“ Moderaterna frånåkt av SD – och Centern 
närmar sig

Moderaternas väljarstöd fortsätter att krympa. Partiet får 15 pro-
cent i DN/Ipsos majmätning. Det betyder att partiet är rejält från-
åkt av Sverigedemokraterna och nästan jämsides med Centern.
– Moderaterna är i en förtroendekris, säger David Ahlin på Ipsos.

Det var i mars i år som Sverigedemokraterna för första gången i DN/
Ipsos mätningar passerade Moderaterna och blev näst största parti. Då 
skiljde det 1 procentenhet, nu har det ökat till 4. SD får 19 procent mot 
Moderaternas 15 i majmätningen.

– Moderaterna har tappat positionen som det ledande oppositionspar-
tiet, säger David Ahlin, opinionschef på Ipsos.

De omkastade styrkeförhållandena mellan SD och M ger redan tydliga 
avtryck i det politiska spelet. I Dagens Industri i förra veckan lämnade 
SD:s ekonomisk-politiska talespersonen Oscar Sjöstedt beskedet att en 
borgerlig statsministerkandidat inte kan räkna med SD:s stöd utan 
föregående förhandlingar. Samtidigt har Socialdemokraternas parti-
sekreterare Lena Rådström Baastad i en DN-intervju pekat ut Sverige-
demokraterna som en huvudmotståndare jämte Moderaterna inför 
nästa val.

Bara vid ett enda tillfälle sedan DN/Ipsos mätningar började 1979 har 
Moderaternas väljarstöd skattats lika lågt som nu. Det var i oktober 



2002, månaden efter Bo Lundgrens katastrofval. På ett år har Modera-
terna tappat 10 procent enheter i väljarstöd, från 25 procent i maj 2016 
till 15 i dag.

– Moderaterna är i en förtroendekris. Det handlar både om förtroendet 
för partiledaren och om förtroendet för Moderaterna som ett stats-
bärande parti som när som helst kan ta över regeringsmakten och styra 
Sverige, säger David Ahlin.

Andra DN/Ipsos-mätningar under våren har visat att Anna Kinberg 
Batra numera bara rankas på tredjeplats av väljarna, efter Annie Lööf 
(C) och Stefan Löfven (S). Dessutom har förtroendet för Moderaterna 
rasat i den sakfråga som länge varit partiets paradgren, förmågan att 
sköta landets ekonomi.

Moderaterna läcker inte bara till SD utan också till C, som får 13 pro-
cent i majmätningen. Centerns uppgång tog fart på allvar efter att M-
ledaren i januari meddelat att hon är beredd att fälla den rödgröna 
regeringen redan före nästa val med hjälp av Sverigedemokraterna. 
Annie Lööf tog kraftigt avstånd från den linjen och har sedan som en 
tydlig motpol till SD:s Jimmie Åkesson kunnat locka över missnöjda 
M-väljare.

Enligt David Ahlin på Ipsos är det i praktiken dött lopp mellan Centern 
och Moderaterna.

– Statistiskt sett går det inte att säga med säkerhet att Moderaterna är 
större än Centern. För tre år sedan var Moderaterna fyra gånger större 
än Centern, nu är de näst intill jämbördiga. Det är kraftiga väljarrörel-
ser som har skett inom alliansen. I valet 2014 var M mer än dubbelt så 



stort som C och L tillsammans. Nu är C och L sammantagna klart 
större.

Det är ett helt nytt politiskt landskap som tonar fram i den senaste 
tidens opinionsmätningar. Till exempel samlar S och M tillsammans i 
majmätningen bara 41 procent, den lägsta noteringen någonsin i DN/
Ipsos mätserie från 1979 och framåt. Inte ens en koalition mellan de 
två traditionellt statsbärande partierna skulle alltså ge en stabil majori-
tetsregering.

David Ahlin ser paralleller till utvecklingen i andra länder, som 
Frankrike och Nederländerna, där de tidigare dominerande partierna 
också har svårt att försvara sin ställning.

– Den här förändringen av styrkeförhållandena mellan partierna som 
skett framför allt det senaste halvåret innebär nya förutsättningar för 
nästa regeringsbildning, säger David Ahlin.

Socialdemokraternas positiva trend bryts i majmätningen och partiet 
landar på 26 procent. Förra månadens högre skattning på 29 procent 
kan ha varit en effekt av terrordådet i Stockholm, menar David Ahlin. 
En specialmätning från DN/Ipsos visade att regeringen fick gott betyg 
för sitt sätt att hantera krisen.

Kristdemokraterna klarar för andra månaden i rad 4-procentspärren till 
riksdagen. Mätningen visar att Miljöpartiet däremot ligger under 
spärren (se artikel här intill).

Hans Rosén hans.rosen@dn.se “
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“ MP-krisen är välgörande

Det som skulle bli den stora succén, steget från oppositionsparti 
till grön maktfaktor, blev mest bara en dans på maskrosors be-
kostnad. Det tycks vara många medlemmars slutsats när Miljö-
partiet nu samlas för kongress.

Kritiken är skoningslös: Partiets politik är inte tillräckligt radikal, inte 
tillräckligt grön, inte tillräckligt systemkritisk. Och partistyrelsen 
består i för hög grad av regeringskramare som prioriterar socialdemo-
kratiska relationer framför partiet, menar den grupp som föreslår en ny 
partistyrelse.

Även väljarna är kritiska: i den senaste DN/Ipsos-mätningen får partiet 
inte mer än 3 procent och förtroendet i paradfrågan klimat- och miljö-
politik har halverats sedan sommaren 2014.

Men vad är det som partiet straffas för – egentligen?

Hur man uttrycker sig inför ett val får konsekvenser efter valet. I alla 
fall för den som får inflytande och vars löften kan synas. Kolbiten blev 
inte bara rekvisita under valrörelsen, den blev också symbolen för hela 
mandatperioden. Påminnelsen om nederlaget.

Med populistiska förenklingar och utan ödmjukhet lyckades Miljöpar-
tiet lova väljarna att de skulle lösa problemen, om inte i samma stund 
som de fick en plats i regeringen så på 100 dagar.
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”Många hade väldigt stora förväntningar. Och lever man inte upp till 
dem så blir det en besvikelse”, sammanfattar det tidigare språkröret 
Birger Schlaug som själv tillhör de mest besvikna (P4 Väst 24/5). Men 
Miljöpartiets största fiasko var varken att man förlorade kampen om 
Vattenfalls brunkol eller flyktingpolitiken – det är att man på förhand 
gav intryck av att man med sin blotta närvaro i maktens korridorer 
skulle sätta tydlig prägel på politiken. Gustav Fridolin och Åsa Rom-
son skapade förväntningar som var omöjliga att uppfylla.

Väljarna kan numera rabbla partiets nederlag i sömnen: flyktingpoliti-
ken, försäljningen av Vattenfalls brunkolstillgångar, bygget av Förbi-
fart Stockholm, beslutet om Bromma flygplats – och ministrar som 
tvingats lämna sina uppdrag. Språkrören gör nu sitt bästa för att också 
påminna om framgångarna. Men väljarna lägger mer vikt vid brutna 
vallöften än vid uppfyllda, påminner Elin Naurin, docent i statsveten-
skap, i Ekots lördagsintervju (20/5). Kanske gäller detsamma med de 
två språkrören: så länge Gustav Fridolin är kvar, som symboliserar 
den långa raden av brutna löften, spelar det mindre roll vad Isabella 
Lövin bidrar med.

Att ständigt bli överkörd av S är ett problem. I synnerhet när man 
utgett sig för att kunna åstadkomma något annat. ”Språkrören måste få 
Stefan Löfven att förstå att kompromissandet i en koalitionsregering 
måste vara ömsesidigt”, skriver partiets grundare Per Gahrton inför 
kongressen (Aftonbladet 25/5). Men kanske är det inte främst Löfven, 
utan väljarna, som partiet måste vara rakare mot i framtiden. I dags-
läget har MP stöd av 3 procent av väljarna, medan S landar på 26 
procent. Att tro att detta ska mynna ut i att båda partierna ger och tar 
lika mycket är naivt.

Det är farligt att lova mer än vad man kan hålla. Den läxan har språk-
rören nu lärt sig den hårda vägen. Plötsligt talar MP-ledningen i termer 
av vad som går att genomföra och inte. När medlemmar på kongressen 
efterfrågar amnesti för ensamkommande, är Fridolins svar att man inte 
ska ge ungdomarna falska förhoppningar – det finns inte stöd för att få 
igenom ett sådant förslag. Partiledningen har motvilligt tvingats gå 
från idealistisk till pragmatisk.

Men har väljarna lärt sig samma läxa? Har de som lockades av ”vi 
löser allt så snart vi är vid makten”-budskapen förstått att det var 
retoriken som var problemet snarare än att MP som litet parti i en 
rekordsvag minoritetsregering inte lyckades lösa alla världens pro-
blem?

Det verkar inte så. Annars hade inte Feministiskt initiativ – som ju har 
precis samma retorik som MP hade före regeringstiden – vunnit lika 
mycket på Miljöpartiets kris. I senaste mätningen är Gudrun Schyman 
lika nära en plats i riksdagen som Fridolin och Lövin.

Ändå kan Miljöpartiets kris visa sig vara välgörande för svensk politik, 
i synnerhet efter nästa val.

MP har onekligen förändrats under tiden i regeringsställning. Och att 
färre partier kan komma undan med att lova guld och gröna skogar 
utan att ta konsekvenserna betyder också att fler partier kan bli funge-
rande samarbetspartner i framtiden. Så som det parlamentariska läget 
ser ut nu lär det behövas.

DN 26/5 2017 “





DN FREDAG 26 MAJ 2017

”Vattenfall en kolsvart plump i protokollet”

Miljöorganisationerna pekar ut den nya klimatlagen som rege-
ringens stora gröna insats. Men försäljningen av Vattenfalls tyska 
gruvor är ännu ett öppet sår i relationen mellan MP och den 
rörelse som partiet föddes ur. – En kolsvart plump i protokollet, 
säger Johan Andersson på Fältbiologerna.

Det är ett skamfilat grönt parti som på fredagen samlas till kongress i 
Linköping. Förtroendet för MP i paradgrenen miljö och klimat har 
rasat. I DN/Ipsos mätning i februari i år satte bara 30 procent högst 
tilltro till Miljöpartiet på detta område, mot 62 procent i juni 2014.

Valutgången hänger enligt partistrategerna på att man lyckas övertyga 
väljarna om att MP har gjort skillnad inom klimat och miljö i rege-
ringsställning. DN har sonderat uppfattningarna inom den rörelse som 
Miljöpartiet växte fram ur för att få en värdemätare på partiets insats. 
Fem ledande organisationer har fått peka ut vad de ser som framgångar 
respektive besvikelser.

På plussidan råder total enighet.

– Viktigast är utan tvekan det klimatpolitiska ramverket. Om man får 
till det som det är tänkt så kan det bli helt epokgörande, säger Gunnar 
Lind, senior rådgivare på Greenpeace.

Ramverket, inklusive en klimatlag, lägger fast mål och regler, i likhet 
med vad som gäller för finanspolitiken. Där ingår att Sverige ska 
nollutsläpp netto senast år 2045, liksom riktlinjer för redovisning och 
uppföljning. Ett klimatpolitiskt råd ska granska vad regeringen gör.

Det är den rödgröna regeringen som tagit initiativ till ramverket men 
resultatet har förhandlats fram med Vänsterpartiet och alliansen. Det 
ska garantera reformens hållbarhet.

– Det är en verkligt viktig hörnsten. Det skapar långsiktighet och 
kontinuitet oavsett regering, säger Lovisa Hagberg, miljöpolicyan-
svarig på Världsnaturfonden.

Betyget dras ned av att man inte tagit något grepp om de utsläpp från 
svensk konsumtion som uppkommer utanför Sverige. Johanna Sandahl 
är ordförande för Naturskyddsföreningen.

– Vi svenskar har ungefär dubbelt så stora utsläpp om man tittar på vad 
vi orsakar i andra länder. Där behöver vi komma vidare med mål och 
styrmedel som påverkar människors köpbeteende, säger hon och 
välkomnar den flygskatt som regeringen har aviserat.

Reformerna på transportområdet, som står för en tredjedel av Sveriges 
utsläpp, beskrivs av organisationerna som välkomna men otillräckliga. 
Det handlar bland annat om fler laddstolpar för elbilar, en cykelstrategi 
och utökat järnvägsunderhåll.

Vid sidan om klimatfrågorna framhåller alla organisationerna skydd av 
värdefull natur som en viktig insats. Det handlar om cirka 1,3 miljar-
der kronor årligen till att köpa loss mark och inrätta reservat.

Samtidigt finns det farhågor kring regeringens sätt att hantera skogs-
frågorna. Vissa ser det som ett exempel på Miljöpartiets svårigheter att 
få gehör hos Socialdemokraterna.

– Det finns stora konflikter i skogspolitiken med spänningar mellan de 
två målen miljö och produktion och de har accentuerats på senare tid, 
säger Lovisa Hagberg på Världsnaturfonden.



– Lagstiftningen om skogen måste läggas under miljöbalken och 
minimikraven för skogsbruk höjas rejält, säger Johan Andersson, 
ordförande för Fältbiologerna.

DN:s rundringning visar att miljörörelsen ännu inte har förlåtit 
regeringen och Miljöpartiet för försäljningen av statliga Vattenfalls 
kolgruvor i Tyskland. Beslutet stod i skarp kontrast till språkrörens 
retorik under valrörelsen.

– Vattenfallaffären är en kolsvart plump i protokollet. Fältbiologerna 
och Push Sverige har lämnat in en stämningsansökan mot svenska 
staten för att ha svikit viktiga klimatåtaganden. Det finns inga ursäkter 
för att godkänna en affär som kan ge upphov till 22 gånger hela 
Sveriges årsutsläpp av koldioxid, säger Johan Andersson på Fältbio-
logerna.

För Jordens Vänner är försäljningen av Vattenfall en av flera stora 
besvikelser. Ordföranden heter Andrea Söderblom-Tay.

– Vi förstår att Socialdemokraterna kan vara en bromskloss men det är 
klart att vi hade förväntat oss mer med ett grönt parti i regeringen. Jag 
kan se att MP har förlorat mycket förtroende inom miljörörelsen, säger 
hon.

Hans Rosén hans.rosen@dn.se “

“Bakslag och reformer för MP i regeringssamarbetet

Bakslag:

Motorvägen som byggs. Att stoppa motorvägsbygget Förbifart 
Stockholm var ett MP-löfte i valet. S gick med på att frysa bygget, för 
att tillmötesgå sin nya regeringspartner. Bollen hamnade hos Stock-
holmspolitikerna men alliansen i landstinget sade nej till ett stopp. 
Regeringen tvingades blåsa i gång projektet igen.

Flygplatsen som blir kvar. Lokalpolitiker från både S och MP i Stock-
holm ville stänga Bromma. I regeringen var partierna splittrade och en 
utredning tillsattes. Den lades dock ner efter att oppositionen i riks-
dagen upprepade gånger krävt att flygplatsen skulle få vara kvar.

Klimatministern som fick gå. Åsa Romson blev den första miljöpartis-
ten att få det gröna drömjobbet som klimatminister. Hon fick dock inte 
sitta i ens två år. Efter massiv kritik i samband med bostadsminister 
Mehmet Kaplans avgång petades hon till förmån för Isabella Lövin.

Kolgruvorna som såldes. Språkröret Gustav Fridolins viftande med en 
kolbit under valrörelsens tv-debatter bäddade för en svekdebatt. När 
regeringen i juli 2016 meddelade att statliga Vattenfall fick sälja sina 
kolgruvor i Tyskland, i stället för att de lades ner, gick det chockvågor 
genom partiet.

Reformer:

Regeringens egen lista över klimat- och miljöreformer innehåller 36 
punkter. Här är några av de viktigaste.
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En svensk klimatlag. Mål för hur utsläppen ska minskas och regler för 
hur arbetet ska bedrivas oavsett regering. Sju riksdagspartier står 
bakom.

Energiuppgörelsen. Målet är 100 procent förnybar elproduktion 2040. 
Satsningar på vindkraft men också bättre villkor för kärnkraften. Fem 
partier står bakom.

Klimatklivet. 4 miljarder kronor 2015–2020 till lokala investeringar. 
Går främst till laddstolpar och biogasproduktion.

Gröna klimatfonden. 4 miljarder kronor till stöd för klimatinsatser i 
fattiga länder 2015–2018.

Annullerade utsläppsrätter. Sverige låter bli att använda och säljer inte 
heller vidare utsläppsrätter motsvarande 95 miljoner ton koldioxid.

Bonus malus. Ett förslag som ännu inte är genomfört. Bilar med stora 
utsläpp ska straffbeskattas och de med små utsläpp belönas med 
bonusar.

Bränslebytet. Ett förslag om att halten förnybart i bensin och diesel 
successivt ska öka.

Indexerade bränsleskatter. Höjningen blir automatisk från år till år.

Cykelstrategi. En plan för ökat cyklande. 75 miljoner kronor satsas 
2017.

Stöd till solel. Den som vill sätta upp solceller kan söka 
investeringsstöd.

Flygskatt. Resan blir mellan 80 och 430 kronor dyrare beroende på 
vart man flyger, enligt förslaget. “

DN LÖRDAG 27 MAJ 2017

“ Ny mätning: Väljare positiva till flygskatt

Linköping. Nästan hälften av väljarna säger ja till regeringens 
flygskatt, visar en DN/Ipsosmätning. Skatten står i centrum för en 
hårdnande kamp mellan MP och C om de gröna väljarna. Språk-
röret Isabella Lövin skärpte tonen i sitt tal på MP-kongressen.
– När det verkligen gäller viker Centern ner sig, sade hon.

Tilltufsat av tre år i regeringen och inre kriser samlades Miljöpartiet 
till kongress i Linköping på fredagen. Efter en smärtsam reträtt i 
migrationsfrågan samt ministeravhopp och språkrörsbyte vill led-
ningen att partiet åter ska samlas kring hjärtefrågorna klimat och miljö. 
På kongressen lägger partistyrelsen fram ett 48-punktsprogram för en 
grön ekonomi.

Styrmedel i form av skatter är en viktig del och där har MP redan tagit 
steg i regeringsställning. Ett omstritt förslag, som har utlovats i höst-
budgeten, är en skatt på flygresor. Biljetten blir mellan 80 och 430 
kronor dyrare beroende på resans längd, enligt förslaget. Argumentet 
är att flyget bör bära mer av kostnaderna för utsläppen.

Miljöpartiet och regeringen har starkt stöd i opinionen för detta. 44 
procent av väljarna är positiva till att skatten införs, visar en ny mät-
ning från DN Ipsos. 36 procent är emot och övriga har ingen bestämd 
uppfattning. Stödet är störst bland rödgröna väljare.

Per Bolund (MP) är biträdande finansminister.



– Svenska folket vet att det är akut att göra något åt klimatföränd-
ringen och de utsläppskällor som faktiskt ökar. Flyget är tydligt en av 
dem, säger han.

MP må ha väljarna med sig; i riksdagen är det annorlunda. Där har 
majoriteten krävt att förslaget dras tillbaka. Centerpartiet och Libera-
lerna har dessutom kommit med förslag om hur man kan gå vidare för 
att stoppa flygskatten inför eller under budgetprocessen. Någon ge-
mensam linje har alliansen dock inte enats om.

Emil Källström, Centerns ekonomisk-politisk talesperson, tolkar DN/
Ipsos mätning så här:

– Svenska folket vill ha ett mer hållbart resande men det här förslaget 
har egentligen ingen miljöstyrande effekt. Vi vill ha ett hållbart flyg 
och vägen dit är effektivare plan och att man kommer bort från fossila 
bränslen. Den här skatten kommer att drabba de bygder och företag 
som inte har något egentligt alternativ till flyget, säger han.

Per Bolund är övertygad om att landsändar långt från storstäderna kan 
kompenseras med satsningar på järnväg.

– Det som gör mig bekymrad är att oppositionen är så aggressiv mot 
det här som svenska folket uppenbarligen ser som en vettig insats. 
Mest överraskad är jag av att även Centerpartiet som säger sig ha 
miljöambitioner nu visar sig stå helt nakna, säger han.

Konflikten om flygskatten är ett utslag av den allt hårdare kampen 
mellan MP och C om de gröna väljarna. MP är fortfarande det parti 

som flest pekar ut som bäst inom klimat- och miljöpolitik men 
förtroendet har halverats på tre år. Det är en av faktorerna bakom att 
partiet nu är nere under 4-procentspärren till riksdagen, enligt DN/
Ipsos mätningar. C däremot har en positiv trend, både sett till allmänt 
väljarstöd (13 procent i senaste DN/Ipsos) och när det gäller 
förtroendet i klimat- och miljöpolitiken.

Spänningen mellan de två partierna framträdde tydligt i Isabella 
Lövins öppningsanförande på kongressen, som delvis hade tonen av 
ett valtal. Hon målade en bild av hur MP nu genomför reformer som C 
enligt henne inte kan få gehör för i en moderatledd regering. Centerns 
motstånd mot flygskatten kallade hon ”häpnadsväckande”.

– Centern talar vackert om gröna reformer men viker ner sig när det 
verkligen gäller, sade hon i talet.

Emil Källström konstaterar att utsläppen minskade samtidigt som 
ekonomin växte under alliansens tid vid makten. Höjningarna av 
klimat- och miljöbudgeten som den rödgröna regeringen har gjort är 
enligt honom inte detsamma som en bättre politik.

– Den som ser miljöpolitik som tävling i att bränna pengar missar 
målet. Det är resultatet som räknas, säger Emil Källström.

Hans Rosén hans.rosen@dn.se “

“ Fakta. MP-kongressen

På fredagen omvaldes Isabella Lövin och Gustav Fridolin som 
språkrör.
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De presenterade en satsning på hållbara transporter värd 150 miljoner 
kronor årligen som de vill ha med i höstbudgeten. En strategi för 
elektrifiering och biobränslen ingår där liksom ett stöd för privatper-
soner som installerar laddstolpar och ett annat för dem som flyttar 
godstransporter från bil till båt.

Heta frågor där partiledningen utmanas på kongressen är flyktingpoli-
tik, vapenexport och frihandelsavtal.

Klimatskatt

4 av 10 svenskar är för en klimatskatt på flygresor.

Källa: DN/Ipsos

För 44%

Emot 36%

Vet ej 20%

Undersökningen: DN/Ipsos har 9–22 maj gjort 1 006 digitala 
intervjuer med ett kvoturval från en slumpmässigt rekryterad 
webbpanel. “
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“ Från visionärer i det blå till realister i det 
grå

Analys. Linköping. De gröna ministrarna försöker samla partiet 
bakom sig och få det att gå i takt. Miljöpartiet ska åter till kärn-
verksamheten – miljöpolitik. Men partiet bildades också som ett 
gräsrotsparti som inte skulle kunna toppstyras. De rötterna vår-
dar ledningen inte alls lika ömt.

Det alternativa partiet i riksdagen har samlats till kongress i Linkö-
ping. Den började med att partiets främsta företrädare avlöste varandra 
i talarstolen för att dunka takten inför riksdagsvalet nästa år.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke ställde den retoriska frågan: ”vill jag 
ha rätt eller vill jag ha förändring?”

Bostadsminister Peter Eriksson påminde om en tid när han satt ensam 
långt bak i ena hörnet i kommunfullmäktige och drev valkampanj utan 
anställda.

Vice statsminister Isabella Lövin frågade retoriskt ombuden vad MP 
ska lägga kraften på: bråka internt eller ta konflikt med riktiga 
motståndare?

Hon möttes av jubel och applåder.

”När allting står på spel, då måste vi fokusera på den stora matchen. 
Och vi måste hålla ihop”, sade Lövin.

Det är som att säga till ena parten i ett krisande äktenskap att hålla 
käften och baka bullar.



Miljöpartiets ledning har tröttnat på sina högljudda interna kritiker 
som stjäl medieutrymmet. Och det låter som om ledningen har många 
ombud med sig, att döma av applåderna. Många har tröttnat på de 
interna kritikerna med riksdagsledamoten Carl Schlyter i spetsen. 
Kritikerna pekar på hur MP-ministrarna enligt dem har sålt brunkolet, 
plundrat SJ, byggt fler motorvägar, tillåtit Europas tyngsta lastbilar, 
ökat försvarsanslagen, stängt gränserna och närmat sig Nato. (Listan 
kan göras längre).

Nu vill partiledningen sätta ner foten och fortsätta att leverera prag-
matiska, gröna beslut och söka de luftfickor som finns i gråsossen 
Stefan Löfvens regering (en etikett som statsministern själv har god-
känt). Det budskap som ska ut är framgångar i klimatpolitiken, inte 
bakslag.

Listan över gröna krissymptom är lika lång som de interna kritikernas 
över felaktiga beslut. Partiet fick bara 3 procent i den senaste DN/
Ipsos. Språkrören ligger sist i förtroendeligan. Värst av allt är att 
partiet tappat mycket av sitt förtroende i miljöpolitiken. Den är ju en 
grön rot för partiet, utan den lever det mycket farligt. Men maskros-
partiet har ett större rotsystem, där den andra delen är en alternativ syn 
på politikens former.

I början ville MP inte ens ha någon officiell ledning. Det fanns ingen 
partiledare och ingen partistyrelse. I stället leddes det av flera centrala 
utskott, vars ledare byttes efter tre månader.

Det var rörigt och inte särskilt effektivt. Partiet har blivit allt mer likt 
de andra, men med en mer fundamentalistisk fraktion riksdags
ledamöter som påmint om rötterna. Frågan är om dessa kritiska 
miljöpartister kommer att nomineras för en ny mandatperiod, nu när 
MP utvecklats från visionärer i det blå till realister i det grå.

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se Politisk kommentator “

DN SÖNDAG 28 MAJ 2017

“ Partiledningen vek sig för Grön ungdom

Linköping. Ensamkommande flyktingbarn som kom 2015 ska få 
chans till en ny asylprövning, även om de redan har fått avslag. 
Vid ett ja ska de ges permanent uppehållstillstånd. Det blir Miljö-
partiets linje efter att kongressen delvis kört över partiledningen.

Migrationspolitiken har varit den mest dramatiska frågan på Miljöpar-
tiets kongress som pågår i Linköping. Framför allt har de ensamkom-
mande flyktingungdomarnas öde stått i centrum. Frågan får en extra 
laddning eftersom många av partiets gräsrötter är djupt engagerade 
som faddrar och kontaktpersoner för unga flyktingar. Samtidigt har 
Miljöpartiet i regeringsställning varit med och stramat åt asylreglerna.
På kongressen har det funnits förslag om en allmän flyktingamnesti. 
Den ändrades sedan till att gälla specifikt för ensamkommande barn 
och ungdomar som vistats minst ett år i Sverige. Kravet är hämtat från 
nätverket ”Vi står inte ut” som kampanjar för generösare asylregler för 
unga och vars närvaro har satt stark prägel på MP-kongressen.
Partistyrelsen vill inte ha amnesti men insåg under kongressen att man 
var tvungen att gå den interna opinionen till mötes. På lördagen lade 
partistyrelsen därför ett kompromissförslag som efter en debatt med 
många engagerade inlägg röstades igenom. Dock med en avgörande 
förändring på Grön ungdoms initiativ.
Miljöpartiet ska enligt beslutet verka för att ensamkommande som 
anlände till Sverige 2015 får en ny chans att söka uppehållstillstånd, 
även om de redan har fått avslag. De ska då prövas utifrån den ålder de 
hade vid ankomsten, även om de nu har passerat 18-årsgränsen. Det 
har avgörande betydelse för möjligheterna att få stanna.
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Grön ungdoms förslag som vann gehör innebär att den nya prövningen 
vid bifall ska ge permanenta uppehållstillstånd.
Maria Ferm är ledamot i partistyrelsen, gruppledare i riksdagen och 
partiets talesperson i migrationsfrågor.
– Många i partiet är starkt berörda av det här. Därför lade partistyrelsen 
det här kompromissyrkandet. Vi ser orimliga konsekvenser av att det 
varit så långa handläggningstider, sade Maria Ferm.
En ren amnesti anser Maria Ferm inte vore rättssäker. Det krävs enligt 
henne en individuell prövning i varje enskilt fall.
Hon medger att möjligheterna är mycket små att få igenom den 
lagändring som krävs. I riksdagen finns knappast ett stöd för detta och 
förslaget ligger inte heller i linje med S hållning i migrationsfrågorna.
– För oss är det viktigt att tydliggöra vad vi tror är rätt. Samtidigt 
måste vi beskriva att det parlamentariska systemet ser ut så att vi 
behöver stöd från andra partier. Därför kommer det att vara svårt att 
genomföra det här, säger Ferm.
Hans Rosén hans.rosen@dn.se “

“ Fakta. Andra beslut
Miljöpartiets kongress har ställt sig bakom ett förslag om att genom-
föra en försöksverksamhet med fixrum för narkotikamissbrukare. 
Argumentet är att det är en effektiv åtgärd för att minska spridningen 
av smittsamma sjukdomar och för att färre ska dö till följd av sitt 
missbruk.
Kongressen röstade nej till en motion om att MP i regeringen bara kan 
acceptera en proposition om skärpt vapenexportlagstiftning som 
innebär ett ”absolut stopp” för export till diktaturer ”utan möjligheter 
till undantag”. “

DN SÖNDAG 28 MAJ 2017

”Plocka ner bilen från piedestalen”

Linköping. Antalet bilar i städerna måste minska och staten 
behöver sätta ett nationellt mål för det, anser miljöminister 
Karolina Skog (MP). – Det är dags att plocka ner bilen från 
piedestalen, säger hon.

Tre gröna statsråd presenterade på lördagen i samband med partikon-
gressen ett antal MP-förslag för bättre bostadsbyggande och stads-
miljöer. Miljöminister Karolina Skog vill bryta normen som har satt 
bilen i centrum för samhällsplaneringen sedan 1950-talet.
– Det behövs ett nationellt mål för hur många bilar vi ska ha i våra 
städer. Kollektivtrafiken måste bli mer central. Det är dags att plocka 
ner bilen från piedestalen, säger Karolina Skog.
Hon vill ännu inte precisera målet men jämför med den nollvision som 
länge varit ledande för arbetet med trafiksäkerhet. Stadsmiljöavtalen, 
där staten bidrar med pengar till kollektivtrafik mot att kommunerna 
bygger bostäder, ser hon som ett viktigt verktyg.
Kulturminister Alice Bah Kuhnke vill inrätta en riksarkitekt som ska 
stötta kommunerna i deras planarbete så att arkitekturen får mer 
framskjuten roll i byggandet.
Bostadsminister Peter Eriksson vill stimulera användningen av trä när 
nya bostäder ska byggas. Det kan, enligt honom, minska utsläppen 
från byggandet.
– Här finns en potential. Vi skulle kunna klara till 2025 att bygga 
hälften av Sveriges flerbostadshus i trä. Det vill vi ha som mål, säger 
bostadsministern.
Hans Rosén hans.rosen@dn.se “
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DN SÖNDAG 28 MAJ 2017

“Kompromiss i Brasks anda

Analys. Linköping. Miljöpartiets ledning vill inte ha ännu en 
svekdebatt. Ändå var partistyrelsen tvungen att gå kongressen till 
mötes när den krävde amnesti för de ensamkommande barn som 
kom under flyktingkrisen. Resultatet blev ett amnestikrav som 
inte kallas vid sitt rätta namn och en brasklapp.

Ett stenkast från Miljöpartiets kongressal i Linköping ligger domkyr-
kan. Där började biskop Brask som kanik 1498. Han blev en betydel-
sefull person under det tidiga 1500-talets orostider, känd för att inte 
vilja stöta sig med makten. Mest känd är han för att ha fäst en lapp 
under sitt sigill på ett kontroversiellt beslut – brasklappen. ”Till denna 
besegling är jag nödd och tvungen”. Brasks skriftliga reservation – 
som inte återfunnits – räddade honom senare undan Stockholms blod-
bad.

Miljöpartiets partistyrelse har också utfärdat en brasklapp. Partikon-
gressen ville trots förmaningar från ministrarna inte lägga ner sin 
kamp för att hjälpa de unga som har kommit hit ensamma och sökt 
asyl, men som under väntetiden blivit myndiga och nu kan komma att 
utvisas.

Partistyrelsen vet att den varken kommer att få med sig regeringen 
eller riksdagen på en amnesti. Därför lägger den in brasklappen i sitt 
yttrande:

”För att en mer human lagstiftning ska kunna genomföras krävs att den 
får stöd i riksdagen. Vi vill vara tydliga med våra intentioner och det 

krävs att andra partier nu också svarar för hur de vill lösa den här 
situationen.”

Miljöpartiets ministrar har lärt sig den hårda vägen att det europeiska 
ländernas asylpolitik går åt ett håll – och det är inte det generösare. 
Detsamma gäller de största svenska riksdagspartierna.

Den kompromiss kongressen antog innebär att de som kom till Sverige 
som ensamkommande barn år 2015 ska få en ny möjlighet till uppe-
hållstillstånd. Det ligger mycket nära en amnesti i sak, men för en 
begränsad grupp. Men det kallas inte amnesti.

MP-ledningen vet att statsminister Stefan Löfven (S) inte vill sända 
signaler till väljarna och omvärlden om att Sverige beviljar amnesti till 
unga asylsökande som fått avslag. Löfven har lovat en stram politik 
och att det som hände hösten 2015 aldrig ska upprepas. De problem 
som kommunerna fick under flyktingkrisen handlade till stor del om 
resurser för att kunna ta hand om de ensamkommande.

En viktig förklaring till Miljöpartiets förtroendekris är att det ägnade 
mycket tid åt att lova saker i valrörelsen 2014 som partiet inte kunde 
infria. Bromma flygplats skulle läggas ned, Förbifart Stockholm sluta 
byggas. Redan när MP flyttade in i Rosenbad tog svekdebatten fart. 
Sedan följde fler, från flyktingpolitik till brunkol.

Det vill Miljöpartiet inte vara med om igen. Helst hade partistyrelsen 
sluppit kravet på amnesti helt. Nu byter den namn på det och lägger in 
en reservation för att inte väcka falska förhoppningar, varken hos dem 
som kom hit som minderåriga för att söka asyl eller hos väljare.

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se Politisk kommentator “
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“ Regeringen riskerar KU-kritik om 
Vattenfall

Mikael Damberg (S) riskerar kritik av konstitutionsutskottet för 
uttalanden om Vattenfalls försäljning av tyska brunkolstillgångar 
2016.

Enligt ett beslutsutkast från KU kunde affären ha stoppats utan riks-
dagsbeslut.

Kritiken i utkastet riktar in sig på att näringsminister Mikael Damberg 
hävdat att det inte gick att säga nej till affären så länge den var affärs-
mässigt försvarbar – inte utan att riksdagen först hade ändrat uppdra-
get för bolaget.

”Utskottet vill framhålla vikten av att statsråds uttalanden grundas på 
uppgifter som är korrekta”, står det i utkastet.

Såväl Mikael Damberg som klimatminister Isabella Lövin (MP) häv-
dade upprepade gånger inför brunkolsaffären sommaren 2016 att 
regeringen bara hade rätt att ta ställning till huruvida försäljningen var 
affärsmässig eller ej.

Men flera jurister har ansett att regeringen hade kunnat stoppa försälj-
ningen av kolgruvorna om man velat.

TT “

DN MÅNDAG 29 MAJ 2017

“ Vassare grön profil ska vända MP:s kris

Linköping. Med visioner om en grön ekonomi och realistiska 
förslag om vägen dit hoppas MP-ledningen kunna vända det svaga 
opinionsläget till en framgång i nästa års val. – Det är kanske det 
viktigaste val som vi har stått inför, sade språkröret Gustav Frido-
lin i sitt tal på kongressen.

Med ett drygt år kvar till valet har Miljöpartiet ett krisartat utgångs-
läge. Partiet ligger under riksdagsspärren i opinionsmätningarna. 
Andelen väljare som anser att MP har bäst politik på klimat- och 
miljöområdet har halverats, enligt DN/Ipsos. Språkrörens förtroende-
siffror är låga.

Ledningen hoppas att partikongressen som avslutades på söndagen ska 
bli början på en vändning. Från scenen har språkrören manat partiet, 
tidvis söndrat av konflikter om regeringspolitiken, att åter samlas kring 
hjärtefrågorna klimat och miljö. Så ska budskapet bli tydligt. Språk-
röret Isabella Lövin, tillika klimatminister, anser att hon har fått gehör.

– Kongressen har gett en tydlig signal till oss i ledningen om att vi är 
på rätt väg. Det finns en samling kring att den politik vi bedriver gör 
skillnad och att vi nu tillsammans måste få väljarna att förstå den 
gröna omställning som vi är färd med att genomföra, säger hon.

En grund att stå på inför valet är enligt språkrören det paket med 
förslag om grön ekonomi som kongressen har klubbat. Det innehåller 
ett 40-tal punkter där det övergripande temat är cirkulär ekonomi med 



ett ökat inslag av delningstjänster. Bilpooler och uthyrningstjänsten 
Airbnb är typiska exempel. Tanken är att minskad konsumtion ska 
lätta trycket på miljön.

Per Bolund (MP) är biträdande finansminister.

– Jag tror att Miljöpartiet genom att omfamna, och först se den här 
trenden och komma med de rätta svaren, kan få en stark position i den 
ekonomiska debatten, sade han på ett seminarium på kongressen på 
söndagen.

MP vill hitta sätt att på politisk väg gynna utvecklingen mot en del-
ningsekonomi. Under kongressen lanserade man ett förslag om att 
inkomster från uthyrning, inte bara av bostäder utan också prylar som 
släpkärror och borrmaskiner, ska vara skattefritt upp till 40 000 kronor. 
I förlängningen handlar det om att se över hela skattesystemet i syfte 
att genomföra en grön skatteväxling.

– Exakt vad som kommer upp i valmanifestet är för tidigt att säga men 
det är absolut nödvändigt att vi gör en stor skatteöversyn. Vi behöver 
ha en hållbar ekonomi och då måste vi se till att ha de rätta styrmed-
len: att beskatta det som är dåligt för miljön men också gynna tjänster 
som exempelvis reparationer, säger Isabella Lövin.

En match i matchen under nästa valrörelse blir den mellan MP och C 
om de gröna väljarna. Miljöpartisterna pekar gärna på att anslagen till 
klimat och miljö i statsbudgeten har ökat under deras tid vid makten, 
jämfört med när den borgerliga alliansen styrde. På söndagen plussade 
de gröna statsråden på med 100 miljoner kronor mot nedskräpningen i 

havet som kommer att ingå i höstbudgeten för 2018.

Enligt årets vårproposition ligger anslagsnivån dock mer eller mindre 
still de närmaste åren. Några ytterligare höjningar vill Isabella Lövin 
inte utlova, trots ambitionen om en skarpare grön profil.

Centerpartister pekar gärna på att de svenska utsläppen ökade 2016 
enligt SCB:s miljöräkenskaper, trots gröna ministrar i regeringen. 
Isabella Lövin försvarar sig med att SCB även räknar in utsläpp från 
flyg och sjöfart som regeringen har svårt att påverka men medger ändå 
att ökningen är problematisk.

– Det är därför vi måste sjösätta all de reformer vi har lagt fram, säger 
Isabella Lövin.

I sitt tal till kongressen på söndagen hyllade språkröret Gustav Fridolin 
det politiska hantverket och menade att det är det som ska vinna 
väljarnas förtroende tillbaka. Han försökte gjuta mod i partikamraterna 
inför valet genom att rada upp exempel på grön politik som bedrivs 
runtom i landets kommuner.

– Det är inte de storvulna gesterna som förändrar världen utan mål-
medvetet arbete och små steg som bygger nytt, sade Gustav Fridolin.

Han varnade för en växande uppgivenhet som föder populism och 
exemplifierade med Donald Trumps valseger i USA. Miljöpartiets 
uppgift är enligt språkröret att motverka detta genom att visa hur 



kopplingen mellan visioner och praktisk politik gör det möjligt att 
förändra världen och möta klimathotet.

– Det är kanske det viktigaste val som vi har stått inför, sade Gustav 
Fridolin.

Hans Rosén hans.rosen@dn.se “

“Fakta. MP-kongressen

På Miljöpartiets kongress i Linköping, som avslutades på söndagen, 
har språkrören Isabella Lövin och Gustav Fridolin, blivit omvalda.

Kongressens hetaste fråga var de ensamkommande flyktingbarnens 
öde, där det blev en dragkamp mellan partiledning och gräsrötter. 
Ledningen fick ge sig och kongressen beslutade att ensamkommande 
ska kunna få permanent uppehållstillstånd, även om de redan fått 
avslag på en asylansökan.

Kongressen har klubbat ett paket med förslag på temat grön ekonomi. 
Det handlar om en skatteväxling, att gynna delningstjänster, ställa 
klimatkrav på finanssektorn med mera.

Partiets radikala falang led nederlag i frågor rörande säkerhetspolitik, 
försvar och internationell handel. Kongressen sade nej till att inrätta en 
fredsminister. Avslag blev det också på förslag om att partiet skulle vid 
villkorslöst säga nej till handelsavtalen TTIP och Ceta, liksom 
vapenexport till diktaturer.
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KONGRESS 2017: LEDARSKAP FÖR 
KLIMATET
Miljöpartiet har kongress sista helgen i maj i Linköping. I tre dagar 
samlas miljöpartister från hela landet och beslutar om vad Miljöpartiet 
ska tycka och göra.

Snabbfakta
Vad: Miljöpartiets årliga kongress
När: 26-28 maj 2017
Var: Linköping Konsert & Kongress
Hur: Diskussioner, beslut, seminarier och val till riksorganen.
Människor från hela landet
Kongressen utgörs av ett tusental engagerade medlemmar i 
Miljöpartiet och våra sidoorganisationer Grön Ungdom, Gröna 
Studenter och Gröna seniorer – med olika bakgrund, men en 
gemensam vision om en bättre värld.
Ledarskap för klimatet
Kongressen är det högsta beslutande organet i Miljöpartiet, där 
motioner och propositioner behandlas och seminarier genomförs. Där 
väljs även språkrör, partisekreterare och partistyrelse. Årets paroll är 
Ledarskap för klimatet. 
Program
Här hittar du program för kongresshelgen.
	
 •	
 Preliminärt program för Miljöpartiets kongress 2017.
	
 •	
 Program för seminarierna på Miljöpartiets kongress 2017.
Kongresshandlingar
Här hittar du handlingarna för kongressen 2017:
	
 •	
 Motionshäftet
	
 •	
 Internhäftet
Ackreditering
Gröna framsteg
Miljöpartiet sitter för första gången i regering. På vår webbplats Gröna 
Framsteg hittar du gröna framsteg på alla nivåer.

50 VIKTIGA KLIMATBESLUT

Sverige har allt att vinna på att visa ledarskap i klimatpolitiken. Det 
handlar inte bara om våra barns framtid, utan också om vår egen 
livskvalitet och om att hänga med i den tekniska utvecklingen.

Nu är Sverige inne i en klimatoffensiv. Här listar vi 50 beslut eller 
förslag från regeringen som gör eller kommer göra verklig skillnad för 
klimatet.
50 viktiga klimatbeslut från regeringen sedan valet 2014
	
 1.	
 Klimatpolitiska ramverket, med de viktigaste delarna:  
	
 2.	
    En svensk klimatlag, som gör det svårt för kommande 

regeringar att strunta i klimatmålen.
	
 3.	
    Ett nytt långsiktigt klimatmål.
	
 4.	
    Etappmål för att minska utsläppen från transportsektorn.
	
 5.	
    Ett klimatpolitiskt råd.
	
 6.	
 Parisavtalet – ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal.
	
 7.	
 Fyra miljarder kronor till Gröna klimatfonden.
	
 8.	
 Överenskommelse mellan partierna om 100 % förnybar el 

2040.
	
 9.	
 Fossilfritt Sverige – ett initiativ med målet att Sverige ska bli 

ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
	
 10.	
 En ny nationell miljömålssamordnare för näringslivet.
	
 11.	
 Klimatklivet – drygt 4 miljarder kronor till lokala och regionala 

klimatinvesteringar.
	
 12.	
 Annullerade utsläppsrätter, motsvarande nästan två års utsläpp 

från Sverige.
	
 13.	
 Bonus Malus – bonus till de som köper bilar med låga utsläpp 

och skattehöjningar för bilar med höga utsläpp.
	
 14.	
 Flygskatt – för att flyget självklart ska betala för sin 

klimatpåverkan.

https://www.flickr.com/photos/miljopartiet/albums/72157665956571964
https://www.flickr.com/photos/miljopartiet/albums/72157665956571964
https://www.mp.se/kongressprogram-2017
https://www.mp.se/kongressprogram-2017
https://www.mp.se/sites/default/files/seminarieprogram_1.pdf
https://www.mp.se/sites/default/files/seminarieprogram_1.pdf
https://www.mp.se/sites/default/files/motionshaftet.pdf
https://www.mp.se/sites/default/files/motionshaftet.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B_G1PJWyc17Za2dmTWNuTDRJelE
https://drive.google.com/open?id=0B_G1PJWyc17Za2dmTWNuTDRJelE
https://framsteg.mp.se/
https://framsteg.mp.se/
https://framsteg.mp.se/
https://framsteg.mp.se/


	
 15.	
 Ändrad bilförmån – ändrad förmånsbeskattning av bilar 
(trängselskatt och andra vägskatter beskattas separat).

	
 16.	
 Ökat järnvägsunderhåll, för att tågen ska gå i tid.
	
 17.	
 Bränslebytet – mer förnybart bränsle när du tankar.
	
 18.	
 Höjning av bensin och dieselskatterna.
	
 19.	
 Premie för fler elbussar, ger en bättre stadsmiljö med mindre 

buller och luftföroreningar.
	
 20.	
 Stadsmiljöavtal, som ger stöd till kommuner för bland annat 

kollektivtrafik och cykelbanor.
	
 21.	
 Fortsatt låg skatt för den som kör en miljövänlig tjänstebil.
	
 22.	
 Stärkt klimatforskning.
	
 23.	
 Minskat överskott av utsläppsrätter inom EU:s system för 

utsläppshandel.
	
 24.	
 Klimatet prioriteras i infrastrukturen – regeringen går vidare 

med planer på höghastighetståg.
	
 25.	
 Cykelstrategi för ökad och säker cykling.
	
 26.	
 Fler resfria möten för myndigheter.
	
 27.	
 Plan för att ställa om till fossilfria transporter.
	
 28.	
 Uppdrag för att minska utsläppen inom svensk industri.
	
 29.	
 Mer hållbar kollektivtrafik på landsbygden.
	
 30.	
 Ökat stöd till solel och enklare att sätta solceller på taken.
	
 31.	
 Stöd till energilagring för att öka möjligheterna till 

egenproducerad el.
	
 32.	
 Utökat elcertifikatsystem för förnybar energi, motsvarande 

hushållselen för över 3,5 miljoner villor.
	
 33.	
 Nationellt forum för smarta elnät.
	
 34.	
 Kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.
	
 35.	
 Ökat stöd för att anpassa samhället till ett förändrat klimat.
	
 36.	
 Strategi för att fasa ut fossila investeringar från internationella 

institutioner.
	
 37.	
 Klimat- och miljöfrågor genomsyrar utvecklingssamarbetet.

	
 38.	
 Swedfund får 400 miljoner kronor för att utveckla 
investeringar inom miljö- och klimatområdet.

	
 39.	
 Överenskommelse om klimatsamarbete med Kalifornien.
	
 40.	
 Nattågen räddas.
	
 41.	
 Strategi för hållbar upphandling och en ny myndighet som ska 

jobba för klimatsmart upphandling.
	
 42.	
 Beslut om att alla budgetförslag ska miljö- och klimatsäkras.
	
 43.	
 Hållbarhet blir ett grundkrav på premiepensionens fondtorg.
	
 44.	
 Hållbarhet görs till ett grundkrav för AP-fonderna, som 

förvaltar pensionsfondernas buffertkapital.
	
 45.	
 Nytt mål för att finansmarknadsområdet ska bidra till hållbar 

utveckling.
	
 46.	
 Utredning om gröna obligationer för att finansiera 

klimatomställningen.
	
 47.	
 Det ska bli lättare att jämföra fonders hållbarhetsarbete.
	
 48.	
 Miljömärkta fonder (Svanen).
	
 49.	
 Sänkt moms på mindre reparationer och avdrag på reparationer 

av vitvaror i hemmet
	
 50.	
 Ny handlingsplan för hållbar konsumtion.



VÅR POLITIK
Vår politik
Om oss
Engagera dig
Other languages
Lättläst
Kontakt
Press
EU-parlamentet
Skolarbeten
Lediga jobb
Medlem
Hem

Vi vill skapa ett hållbart samhälle. Vi vill ta oss an klimatet, ge alla 
barn en ärlig chans i skolan och satsa på nya jobb och jämställdhet.
En varmare politik

Sverige är ett fantastiskt land, med de senaste åren har det blivit 
kallare.

Vi tycker att det är dags för en varmare politik. Där vi gör Sverige 
jämställt. Och där vi satsar på klimatet, skolan och jobben.

Klimat
Barnens framtid står på spel. Vi vill göra det enklare att vara 
miljövänlig - och satsa på allt från kollektivtrafik och solenergi till 
ekologisk mat.

Skola
Varje barn ska få en ärlig chans. Därför vill vi ge eleverna mer tid med 
sina lärare - och lärarna högre lön och fler anställda omkring sig.

Jobb
Fler ska ha ett jobb. Vi vill skapa nya jobb genom att storsatsa på 
tågen, klimatsmarta bostäder och förnybar energi.

Jämställdhet
Miljöpartiet är ett feministiskt parti. Vi vill ha lika lön, att sex utan 
samtycke blir olagligt och att män tar fler föräldradagar. 

Fler frågor
	
 •	
 Alla frågor A-Ö
	
 •	
 Valmanifest - samtliga förslag i riksdagsvalet 2014
	
 •	
 Partiprogram - de idéer vår politik vilar på

Miljöpartiet i regeringen
Miljöpartiet ingår nu i regeringen för att genomföra grön politik.
	
 •	
 Gröna avtryck i statsbudgeten
	
 •	
 Gröna avtryck i regeringsöverenskommelsen
	
 •	
 Hela regeringsöverenskommelsen

FRAMTIDSTRO SEDAN 1981
Sedan Miljöpartiet bildades har vi arbetat för ett hållbart samhälle. Vår 
politik vilar på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, 
kommande generation och världens alla människor. Välkommen du 
också.

Bli medlemPartiprogramValmanifest 2014Historia
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Här hittar du svarspå de flesta vanliga frågorna om vår politik. Skulle 
du inte hitta svaret är du välkommen att kontakta oss.

Arbetslivstrygghet
Barn och förskola
Barnfattigdom
Bilar och bensinskatt
Bistånd och handel
Blockpolitik
Bostäder
	
 .	
 D
Demokrati och politik
Diskriminering
Djur
	
 .	
 E
Ekonomi och skatter
Energi
EU och Euro

Folkhälsa
Fred och försvar
Funktionshinder och tillgänglighet
Föreningsliv, folkbildning och idrott
Företagande
	
 .	
 H
Hav, vatten och fiske
HBTQ
Hemlöshet
Hälso- och sjukvård
Högre utbildning och forskning
	
 .	
 I
Internet och integritet
	
 .	
 J
Jämställdhet
	
 .	
 K

Kemikalier
Klimat
Kultur
Kärnkraft
	
 .	
 L
Lands- och glesbygd
	
 .	
 M
Mat och jordbruk
Media och reklam
Migration och lika rätt
Miljonprogrammet
Miljö
Missbruk
	
 .	
 N
Nya jobb
	
 .	
 P
Pensioner
Polis och rättsväsende
	
 .	
 S
Skog och biologisk mångfald
Skola och utbildning
Statsbudgeten
	
 .	
 T
Trafik
Tåg och kollektivtrafik
	
 .	
 U
Ungdomsarbetslöshet
Utrikespolitik och global rättvisa
	
 .	
 V
Vapenexport
Vinster i välfärden
	
 .	
 Ä
Äldrepolitik
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Miljöpartiet de gröna

ISABELLA LÖVINS TAL PÅ 
KONGRESSEN 2017 26 maj
edrik Hjerling
Isabella Lövin inledningstalar på MIljöpartiets kongress 2017, under 
parollen "Ledarskap för klimatet".

Kära gröna vänner,

I år är det nio år sedan jag gick in i politiken. Det har varit nio svind-
lande, lärorika år där jag har lärt mig en fundamental sak framför alla 
andra: att nyckeln till all förändring är politisk vilja.

Fakta är viktigt. Argument är viktigt. Men utan vilja kommer man 
ändå ingenstans.

Kunskapen om utfiskningen, klimatförändringarna och giftspridningen 
har funnits länge. Men utan politisk vilja, utan ledarskap, kan det 
ohållbara fortsätta in absurdum.

Gång efter gång har jag sett i mitt politiska liv att de som till sist 
behåller fokus och har den helt nödvändiga viljan – det är vi, de gröna.

***
Vänner,
En annan insikt jag kommit till är att misshandeln av vår planet är en 
misshandel av oss själva.

På en utbränd planet bor det utbrända människor.

Stress, onödiga prylar, svältkatastrofer på tv, högre och högre krav på 
jobbet, ingen tid för familjen, ingen tid att tänka
Jag har varit där. Snubblande nära avgrunden. Jag vet känslan. När 
man varannan minut hör sig själv tänka högt: Jag orkar inte mer. Jag 
orkar inte mer.

På en utbränd planet bor det utbrända människor.

Haven töms på liv. Grundvatten tar slut. Planeten har feber. Ungdomar 
skär sig och har ätstörningar och de gamla känner sig onyttiga. Vi går 
till shoppingtemplet och letar förtvivlat efter något – att köpa. Nåt vi 
behöver. Nåt som gör oss glada. Kanske till och med – lyckliga?

Men ångesten river ändå, och så nyheterna, varje dag om en värld i 
akut obalans. Krigen blir fler, människor flyr, Arktis smälter och nu har 
man funnit 38 miljoner plastföremål på en obebodd ö mitt ute i Stilla 
Havet, och jag ska till jobbet där fler och fler blivit sjuka av stress och 
jag tänker: Jag orkar inte. Jag orkar inte.

På en utbränd planet bor det utbrända människor.

I Sverige, världens kanske tryggaste land, faller människor omkull 
varje dag i depression och stress. Psykisk ohälsa har fördubblats sedan 
2010.  Sjukskrivningarna har ökat med 80 procent på fem år. Två av 
tre som går in i väggen är kvinnor. Vi pratar om en epidemi. Ett 
folkhälsoproblem av gigantiska proportioner.

Det är dags att vi tar ledarskap, för både yttre och inre hållbarhet.
Det är dags att lyfta blicken och visa vägen mot det moderna, hållbara 
samhället.
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Det är dags för ett mänskligare arbetsliv, med tid att utvecklas, och tid 
att leva.
Därför är jag så stolt över att regeringen i onsdags tog beslut om en 
utredning om morgondagens arbetsliv – hur vi ska räcka hela livet, hur 
vi ska få makt över vår egen tid, hur pressen på kvinnorna ska minska. 
Det kan handla om att ta ett alterneringsår för att göra något helt annat, 
att få sänkt arbetstid istället för höjd lön, eller att jobba deltid för att ha 
tid att andas.  Det kan också handla om rätten till heltid, och mer 
trygghet och kontroll över ekonomin när osäkra sms-anställningar blir 
allt vanligare.

Det mänskliga slöseriet i utbrändhetens löpeld måste upphöra. Ett 
flexiblare och tryggare arbetsliv ger oss valfrihet när vi behöver det. 
Frihet att må bra och utvecklas genom hela livet. Frihet att välja. 
Frihet att orka.

Vänner,
Det är dags att vi sätter den inre hållbarheten på den politiska 
dagordningen!

***
Vår gröna rörelse skapades för att hantera precis de utmaningar som 
världen nu står inför.

Vi gröna vet att vi måste ha en ekonomisk modell som håller sig inom 
planetens ramar.

Vi vet att krig och konflikter bara kan lösas genom fredsbyggande.
Vi vet att notan för stressen och ohälsan bara växer ju längre vi väntar.  
Men det räcker inte att veta vad som är rätt, vi måste också ha viljan 
till förändring. Vi måste orka kämpa.

Vi är en rörelse av stigfinnare, jovisst, men vi vet vart stigen leder, vad 
målet är.  Nu är det dags för oss att leda världen framåt, guida mot det 
hållbara samhället vi vet är det enda alternativet.

Mina gröna vänner, vi har aldrig behövts mer än nu!

***
För samtidigt som världen brinner är det så många som blundar.  
Den nya amerikanska administrationen vill skära ner biståndet, 
samtidigt som Afrika upplever den värsta svältkatastrofen på 70 år, 
och man vill satsa på mer kol och olja samtidigt som Arktis smälter 
snabbare än någon hittills trott.

Men vi behöver inte åka över Atlanten för att träffa politiker som 
vägrar öppna ögonen.

Sverige skulle om ett och ett halvt år kunna få en regering som vill 
skära ner biståndet, montera ner klimatpolitiken och som vill göra det 
billigare att släppa ut fossila bränslen. En regering som vill slakta 
miljöbudgeten, är mot höjda miljöskatter och som vill förlänga 
livslängden på Europas smutsiga kolkraft.

En regering där klimatpolitiken dikteras av Moderater och 
Sverigedemokrater.

Låt tanken sjunka in. En regering där klimatpolitiken dikteras av 
Moderater och Sverigedemokrater.

Ställ dig sedan frågan: Vad är det vi ska lägga kraften på?
Att bråka internt om vem som är grönast?
Eller att ta konflikten mot våra riktiga motståndare?



Jag vet vad jag väljer. När allting står på spel, då måste vi fokusera på 
den stora matchen. Och vi måste hålla ihop.

Jag tänker jobba dag och natt för att försvara de gröna reformer vi 
drivit igenom, för att resan mot att bli världens första fossilfria 
välfärdsland ska fortsätta! Och jag hoppas att ni vill kämpa vid min 
sida!
***
För när andra sviker måste vi leda vägen. Och vet ni vad, vi leder!
Vi leder arbetet för att elektrifiera Sverige.

Runt om i landet poppar laddstolpar för elbilar upp som tussilago längs 
med våra vägar. Sedan Miljöpartiet hamnade i regering har 
utbyggnaden ökat med 300 procent!

Vi leder arbetet mot 100 procent förnybar energi!

På villataken glittrar nu solcellerna. Efterfrågan har fördubblats på 
bara de senaste sex månaderna.  
 
Vi leder arbetet för en bättre skola.

Sedan vi tog över har vi 20 000 fler vuxna som skapar trygghet och 
arbetsro i klassrummen och korridorerna.

Vi leder det globala klimatarbetet i FN.
Vi leder det humanitära arbetet i torkans och krigens spår.  
Vi leder arbetet för att bygga fred i länder som Somalia och Liberia.
Vi leder arbetet för att skydda världshaven.
Vi leder som feministiskt föregångsland med en ny Klimatlag och mål 
om nollutsläpp

Vänner, vi leder arbetet för att skapa en bättre värld!

***
Vänner,
För några veckor sedan gick jag en promenad ute på Värmdö längs 
havet. Då såg jag, som man tyvärr ofta gör, en PET-flaska som var 
uppspolad på stranden. Jag fotade av den och lade upp bilden på 
Twitter och frågade om någon visste hur lång tid det skulle ta innan 
flaskan brutits ned i havet.

En marinbiolog från länsstyrelsen i Skåne svarade: ”cirka 450 år”.
450 år... Det är svårt att riktigt greppa hur lång tid det är.

Men om vi leker med tanken att Gustav Vasa, när han skidade från 
Mora mot Sälen, besviken över att inte ha fått med sig dalkarlarna på 
ett uppror mot danskarna… om han då hade stannat, tagit fram en 
PET-flaska och slurkat i sig nånting och kastat in den bland barrträden, 
så hade rester av den där flaskan stannat kvar ända in i vår tid. Den 
hade förmodligen letat sig ner i något vattendrag, hamnat i Siljan och 
så småningom via Dalälven ut i Östersjön. I bästa fall hade den brutits 
ner lagom till att Miljöpartiet bildades i början av 80-talet.

Och den här flaskan, om jag inte plockat upp den skulle den år 2450 
när klimatförändringarna kanske lett till att havsnivån stigit med flera 
meter och Skåne och Danmark ligger under havet kanske fortfarande 
guppa runt nånstans i Östersjön

Jag undrar vad som kommer stå om vår tid i framtidens historieböcker.
Varje år hamnar nu åtta miljoner ton plast i våra hav.

Det motsvarar minst en sopbil fylld med plast, som dumpas i havet 



varje minut och sprids över hela jorden. Bara under tiden vår kongress 
pågår blir det minst 3 000 sopbilar.

Men det är inte bara plasten som plågar våra världshav.

När jag för tio år sedan gav ut boken Tyst hav så var mitt fokus 
framför allt på överfisket.

Jag konstaterade då att många fiskbestånd runt om i världen hade 
kollapsat, på grund av att människan dammsugit haven på fisk.
 
Men våra hav hotas nu också av att klimatet blir varmare.

Vi kan läsa om hur halva Stora Barriärrevet utanför Australiens kust 
har dött de senaste två åren. Hur en av jordens mest levande platser nu 
är akut hotad.

Vi kan läsa om hur höjda havstemperaturer och smältande isar driver 
massförflyttningar av arter. Och hur det påverkar de miljarder 
människor på jorden som är beroende av fisk som proteinkälla.

Vi kan läsa om den Arktiska Dödsspiralen: en av de mest 
skräckinjagande bilder jag sett i år, som visar hur polarisen drar sig 
tillbaka år för år. Hur avsmältning av istäcken och utsläpp av metan 
från smältande permafrost driver havsnivån uppåt.

Mina vänner, våra världshav är i desperat behov av någonting. Inte 
mer fakta, utan handling! Politisk vilja!

Det är därför som Sverige, med Miljöpartiet i regering, har tagit 
initiativ till det största möte som världen hållit för haven någonsin!   

***
Om drygt en vecka inleds ”The Ocean Conference” i New York, där vi 
står som värd tillsammans med ö-nationen Fiji: Det största initiativ 
som Sverige tar inom FN sedan den första miljökonferensen hölls 
1972 i Stockholm.  

8 000 deltagare från hela världen ska mötas för att komma överens om 
hur vi ska få levande och friska hav. Hur plastdumpningen, 
nedskräpningen och överfisket ska få ett slut. Hur våra världshav ska 
klara ett varmare klimat.

Jag är stolt över att Sveriges regering tar ledarskap för världshaven. 
Att vi är med och skapar ett globalt uppvaknande.

Och vänner, jag kan lova er: utan oss hade det aldrig hänt!

***

Vänner,
2016 var ett tufft år för oss som tror på internationellt samarbete, 
demokrati och en bättre framtid för våra barn och barnbarn.

Efter Storbritanniens Brexit-omröstning och USA:s presidentval 
trodde många att högerpopulismens framgångsvåg var ostoppbar. Att 
den västerländska demokratin var utdömd. Varningsklockorna dånade i 
våra öron.  

Men 2017 har klangen bytt tonart. I land efter land ser vi nu bevis på 
att högerpopulismen går att stoppa.   Runt om i världen finns en 
längtan efter någonting nytt. En längtan efter hopp. Efter visioner. 
Efter ledarskap. En längtan efter grön politik.



Tror ni mig inte? Titta på Nederländerna. 
För två månader sedan gjorde GroenLinks succé i det Nederländska 
valet på ett budskap om öppenhet, humanism och hopp.

Titta på Österrike.

I december förra året blev Alexander van der Bellen världens första 
gröna president, efter att ha besegrat en högerpopulist inte en utan två 
gånger på ett år!

Titta på Kalifornien.

USA må ha en president som inte gjort sig känd som någon 
klimatkämpe, men på delstatsnivå händer det desto mer. I Kalifornien 
jobbar man stenhårt för att minska utsläppen från trafiken och energin. 
När jag var där i april skrev vi under ett gemensamt avtal om 
klimatsamarbete, som ger både minskade utsläpp och nya jobb!  
***
Titta på kampen för kvinnors rättigheter.

När USA bestämde sig för att skära ner på stödet till aborter så 
arrangerade Sverige tillsammans med Belgien, Nederländerna och 
Danmark en konferens i Bryssel för att samla in pengar och täcka 
gapet. Gensvaret var enormt. Vi samlade in 180 miljoner euro på en 
dag!

***
Titta på Frankrike, där Emanuel Macron med en miljöprogressiv 
agenda vann en storseger i presidentvalet, och nu utsett en grön 
politiker till miljöminister.
Och titta på Sverige.

Runt om i världen ser man Sverige, och man ser hopp! Hopp om att en 
annan värld är möjlig.

Vår politik ställer inte bara om Sverige. Den ger också hopp för 
miljontals människor som så gärna vill se ett land som kombinerar 
ekologisk hållbarhet med välfärd, rättvisa och utveckling. Vår politik 
tar oss in i de rum där de viktigaste besluten fattas. Där Världsbankens 
miljarder fördelas, där säkerhetspolitiken beslutas, där klimatpolitiken 
förhandlas. Jag vill att ni ska veta hur mycket Sverige, med sin gröna 
regering, betyder.

För globalt ledarskap kan inte bara handla om att vara emot 
högerpopulism. Det måste också handla om att vara för något, att 
bygga en egen vision om framtidens goda samhälle. Och det är vi som 
har den visionen. Det är vi som har nyckeln. Det är vi som under 35 år 
drivit frågor om hållbarhet, om medmänsklighet, om en ekonomisk 
modell som håller sig inom planetens ramar.

Genom åren har vi kallats naiva, världsfrånvända, orealistiska, 
drömmare. Men det är ju egentligen tvärtom.

Bara den som vägrar se problemet är världsfrånvänd.

Bara den som tror att vi kan fortsätta bränna kol och olja, bränna ut oss 
själva, är naiv.

Bara den som tror på business as usual är en drömmare.  

Och nu håller världen äntligen på att komma ikapp oss gröna!
Samma idéer som låg till grund för Miljöpartiets bildande för 35 år 
sedan diskuteras nu vid förhandlingsborden i FN, Världsbanken och 



EU. Idéer om hur vi kan skapa en hållbar ekonomi som inte tär på 
kommande generationers resurser, som håller sig inom planetens 
gränser, som skapar både social och ekologisk hållbarhet.

Vi hade rätt hela tiden. Och det är därför det är vi som måste stå för 
ledarskapet!  

***

Vänner,
Allt det vi byggt upp står nu på spel.

Mot oss står en borgerlig allians som är oense om mycket, men när det 
kommer till våra klimatinvesteringar är de överens: De vill alla skära 
ner miljöbudgeten med minst var fjärde krona.  

Mot oss står Liberalerna, som fortfarande drömmer om att nya 
kärnkraftverk ska byggas, och som vill att framtidens tåg ska vara 
långsamma.  

Mot oss står Moderaterna, som inte bara vill slakta miljöbudgeten och 
skära ner på stödet till solceller, cykelbanor och skogsskydd. De vill 
till och med sänka skatten på bensin och diesel!

Mot oss står Centerpartiet, som talar vackert om gröna reformer, men 
som viker ner sig när det väl gäller:

	
 •	
 De klarade inte att införa ett Bonus Malus-system för bilar.
	
 •	
 De fixade inte ett bränslebyte, utbyggnad av laddstolpar och 

solceller,  eller att sätta ett klimatmål efter 2020.

	
 •	
 De skrotade inte överblivna utsläppsrätter, de sålde dem till 
Bank of America.

Det som Centern misslyckades med under åtta år, lyckas vi driva 
igenom på 2,5!

Och nu har Centern till och med sagt att de vill bryta sönder 
budgetpropositionen i höst för att stoppa flygskatten!

De är beredda att fälla regeringen, försätta Sverige i kaos, för att de till 
varje pris vill låta flyget slippa betala sina klimatkostnader. Det är 
häpnadsväckande.

Men mina vänner, vi kommer inte att ge oss. På samma sätt som bilen, 
bussen och fartygen betalar sina klimatkostnader, så ska även flyget 
göra det! 
 
***
Men den här valrörelsen blir inte som andra valrörelser. Någonting 
större står på spel.

Emmerich Roth, överlevare från förintelsens dödsläger, uttrycker det 
så här:

”Så länge ondskan klär sig i uniform och kängor och skriker ut sitt 
hat, är ondskan inte så farlig. Det är när ondskan klär sig i kostym och 
lägger sig till med lånad vokabulär, som den är riktigt farlig. Att bli 
insläppt och bli tagen i hand är ondskans högsta önskan, ty väl inne 
och accepterad, kan den sprida sig som en smittsam epidemi.”



Den som kan sin europeiska historia vet att det har hänt förr. På 20- 
och 30-talet släpptes ondskan in. I Italien och Tyskland släpptes den 
ända in i regering.

Konservativa partier trodde att man kunde samarbeta med fascisterna 
för egen vinning, att man kunde gå ihop med dem för att vinna makten 
och sedan driva igenom sin egen politik.

Idag sitter vi med facit. Vi har sett vad fascismens monster kan göra 
när det släpps lös.

Denna ideologi kan tala vackert och klä sig i kostym, men slipsarna 
kan blixtsnabbt bytas ut mot järnrör. Rasismen, våldet, hatet är aldrig 
långt borta.

Det fascistiska monstret kan inte tämjas. Det gick inte på 30-talet, och 
det går inte idag.

Det kan bara bekämpas.

Den 27 januari, på förintelsens minnesdag, meddelade Moderaterna att 
man ska börja ha samarbetsmöten med Sverigedemokraterna. Anna 
Kinberg Batra är nu beredd att samarbeta med SD för att fälla 
regeringen. Hon är beredd att släppa in ett parti med nazistiska rötter i 
värmen.

Jag önskar att Anna Kinberg Batra ägnar sommaren åt att läsa på om 
Europeisk nutidshistoria. För vi får inte göra om samma misstag. Vi 
måste lyssna till orden från förintelseöverlevare som Emmerich Roth, 
för ingen vet bättre vad de talar om.

Och för Annie Lööf och Jan Björklund handlar det om att ge besked: 
om ni menar allvar med att stå upp mot högerextremismen och isolera 
Sverigedemokraterna från inflytande, då kan inte Anna Kinberg Batra 
vara er statsministerkandidat. Man kan inte välja både ock!

För Miljöpartiet är svaret självklart: vi kommer aldrig någonsin att 
medverka till att fascister, högerextremister eller rasister får inflytande 
i regeringen!

***
För vår rörelse, den gröna rörelsen, står för öppenhet, för frihet – mot 
gränser och nationalism.

Vi står för politik som bygger på fakta, vi värnar fri forskning, fria 
medier och mångfald.

Vi står för framtidstro och visioner om en bättre värld.
Vi står för allt det som populismen hatar.
De ser världen i svart och vitt, vi ser nyanserna.
De står för rädsla. Vi står för hopp.  
De står för hat. Vi står för kärlek.
Men det betyder inte att vi ska vara naiva.
Vi ska våga drömma – men stå med båda fötterna på jorden.
Vi ska våga tala om visioner – men också visa varje dag att vi tar 
konkreta steg framåt.

Vi kan inte bara prata om en bättre värld.
Vi måste göra allt som står i vår makt för att förändra, på riktigt!
För det finns ingen tid att förlora!

***



Vänner,
En maskros kan tränga igenom asfalt.
Det är svårt att förstå att något så mjukt som en växt kan forcera något 
så hårt som asfalt, men det går faktiskt.
Det går till så att maskrosen suger upp mer och mer vatten som gör att 
den växer, och eftersom det är nästan omöjligt att pressa samman 
vätska är det till slut asfalten som får se sig besegrad av den spröda 
stjälken.

En vattendroppe räcker inte. Inte två eller tre, utan tusentals små 
vattendroppar, som gör det tillsammans.

Mina vänner. Tillsammans kan vi vinna. Men ensamma förlorar vi.  
Under de 35 år som gått sedan Miljöpartiet bildades har vi bevisat att 
det är sant, gång på gång.  

Vi tog oss in i riksdagen. Vi tog oss in i kommuner och landsting, vi 
tog oss in i Europaparlamentet. Vi tog oss in i regeringen. Och vi 
gjorde det tillsammans.

Nu är uppgiften större. Nu, för första gången, har vi chansen att på 
allvar sätta ett avtryck i Sveriges politiska historia. Nu är vi mitt i 
steget att sätta Sverige på en ny, grönare och mänskligare kurs.

Alla ni här inne: det är ni som bygger vårt parti. Det är ni som kämpar 
med blod, svett och tårar för att våra idéer ska blir verklighet. Och det 
är ni som varje dag förklarar, försvarar och står upp för våra beslut, 
våra principer, vår politik.

Om 471 dagar är det val. Jag tänker ägna varje dag, varje minut, varje 
sekund åt att kämpa för de idéer som jag tror på.

Jag orkar. Jag orkar.
För det är på allvar nu.
Planeten håller på att brännas ut och nu får inte en sekund till gå 
förlorad.

Varje sekund som vi ägnar åt annat än att driva politiken framåt är en 
förspilld sekund. Och vad värre är – förspilld politisk vilja.

Jag och Gustav tänker leda det här partiet framåt.

Vi vill att ni går med oss, och att vi går sida vid sida in i den kamp som 
blir Miljöpartiets viktigaste någonsin.

***
Mina vänner,
Tillsammans kan vi förflytta berg.
Tillsammans kan vi forcera asfalt.
Tillsammans kan vi leda vägen mot en bättre värld för våra barn och 
barnbarn.

Så låt oss göra det tillsammans!
Tack!

***



Snabbt, snyggt och hållbart 2017 05 27
Gröna förslag från Alice Bah Kuhnke, Karolina Skog och Peter 
Eriksson för hållbar stadsutveckling som bidrar till fler bostäder,
förbättrad boendemiljö och minskad miljöbelastning.

Nu byggs det fler bostäder runt om i hela Sverige. Den nationella 
politiken kring stadsutveckling och arkitektur har inte gått i takt med 
den allt högre takten i bostadsbyggandet. Bostadsbyggandet är uppe på 
rekordnivåer, det byggs nu nästan lika mycket som under miljonpro-
grammets tid. Vi behöver bygga mycket, men samtidigt är det viktigt 
att det som byggs blir snyggt och hållbart. Husen och stadsmiljöerna 
ska stå under lång tid, och människor ska trivas och vara stolta över 
sina städer, bostadsområden - sina hem.

Styrkan i våra tre politikområden gör att vi tillsammans kan bygga ett
grönt, inkluderande, jämlikt och dynamiskt Sverige som håller ihop. 
Vi
formulerar just nu ny politik som ska möta två av dagens och morgon-
dagens stora utmaningar: klimatfrågan och växande städer. Det ökade 
bostadsbyggandet innebär stora möjligheter att ställa om till ett
klimatsmart, attraktivt samhälle med människa och miljö i centrum.

Det investeras mer än på mycket länge i städer och tätorter. Många
lösningar på miljö- och klimatfrågorna finns lokalt och regeringen ska
underlätta för kommunerna att växla upp takten i omställningsarbetet.

Sverige ska ha en ledande roll internationellt inom hållbar stadsut-
veckling. Vi ska ställa om från fossila bränslen till 100 procent förny-
bart och Sverige ska bli världens första välfärdsland som klarar den 
omställningen. Miljöpartiet befinner sig i ett intensivt arbete som 
syftar till att ge kommunerna och andra aktörer verktyg att genomföra 
det gröna samhällsbygget. I många delar av Sverige märks satsningar 

på fler bostäder, cykelbanor, gågator, spårvägar, trähus, medborgardia-
loger och stadsgrönska.

Vi tre ministrar ansvarar för varsin del i detta arbete och arbetar ge-
mensamt för att på olika sätt utveckla nationell politik inom arkitektur,
form och design, bostadsbyggande, digitalisering och stadsutveckling. 
Det handlar både om att bygga fler bostäder som människor har råd att 
bo i och samtidigt skapa förutsättningar för attraktiva, gröna och 
trygga livsmiljöer.

1. Inrätta en riksarkitekt
En förutsättning för att vi ska kunna få ett modernt och hållbart 
byggande är att det finns tillgång till arkitektonisk kompetens i plane-
ring, utförande och utvärdering. Möjligheten för detta ser väldigt olika 
ut runt om i landet och behovet är stort i såväl stora som mindre 
kommuner. Därför driver Miljöpartiet att en riksarkitekt ska inrättas på 
Boverket.

Boverket föreslås också ha ett nationellt samordningsansvar för
arkitekturfrågor.

Boverket och riksarkitekten ska fokusera på arbete med arkitektonisk
kvalitet och hållbarhet inom bostadsbyggande och offentliga miljöer.

2. Satsa på städernas grönska
De urbana ekosystemtjänsterna, dvs de nyttor som naturen ger oss i 
form av att ta hand om stora regnmängder, dämpa buller, rena luft, 
bidra med svalka och inte minst bidra till folkhälsa och välmående, ska 
stärkas när städerna växer.

Vi vill stärka arbetet för grönare städer, stadsnära grönska, urbana
ekosystemtjänster och barns utemiljöer. Att låta naturen göra jobbet är
både ett kostnadseffektivt och smart sätt att möta utmaningarna vi står
inför.



Gröna ytor kan på ett naturligt sätt fördröja vatten och skydda mot
översvämningar. Träd och grönska bidrar med svalka och håller nere
temperaturen under värmeböljor. Stadsgrönska och parker bidrar till att
minska stress och stimulerar barns lek och utveckling.

3. Underlätta för serietillverkade hus
Regeringen ser ökad serietillverkning av exempelvis träbyggnader som 
ett sätt att öka bostadsbyggandet i ett läge där tillgången på arbetskraft 
är ett hinder.

För att uppmuntra företag att investera i industriellt byggande vill
regeringen undanröja den osäkerhet det innebär att varje individuell
byggnad prövas mot lagkrav, och att prövningen av likadana hus kan
utfalla olika i olika kommuner.

4. Stadsmiljöavtalen förstärks
Syftet med stadsmiljöavtalen är att främja hållbara stadsmiljöer genom 
att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i 
städer ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik.

Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av 
växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God be-
byggd miljö.
Stödet ska främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva
lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik. Förutsättningar för stöd 
är också att motprestationer genomförs som bidrar till hållbara tran- 
sporter eller ökat bostadsbyggande.

5. Ändra byggreglerna så att klimat- och miljöpåverkan minskar
Mot bakgrund av att en betydande andel av nyproducerade byggnaders
klimatpåverkan uppstår under byggprocessen och vid materialval finns 
det skäl att se över behovet av att rikta styrmedel även mot byggpro-
cessen.

En utredning har därför i uppdrag att utreda behovet av förändringar i
regelverk och andra styrmedel för att minska klimat- och miljöpåver-
kan under byggprocessen och bedöma de samhällsekonomiska effek-
terna av att minska byggnaders klimat- och miljöpåverkan.

6. Mål för ökad trähusproduktion
En ökad användning av trä för byggande av flerbostadshus skapar både
jobb och klimatnytta.

Miljöpartiet vill förstärka arbetet för att öka trähusbyggandet med sikte 
på att hälften av alla flerbostadshus byggs i trästomme 2025.

Ett hinder som främst lyfts är kunskapsbrist om träbyggandet. Stödet 
ska användas brett för både innovation, samverkansprogram och 
utvecklad teknik för långsiktigt hållbart skogsbruk.

7. Mål för minskad biltrafik i städerna
Resor med personbil i städer behöver minska till förmån för gång, 
cykling och kollektivtrafik.

Bilen har i stor utsträckning utgjort en norm för städernas transport-
system och när fler ska bo i städerna krävs att vi prioriterar kapacitets-
starka transportmedel och innovativa lösningar för mobilitet ochpar-
kering.

Biltrafiken och dess infrastruktur i form av vägar, gator och parke-
ringsplatser tar i dag en betydande andel av städernas begränsade
utrymme i anspråk. Infrastrukturen har utformats på ett sätt som delvis
skapar barriäreffekter, splittrar städer och motverkar en sammanhållen
och hållbar samhällsstruktur.

Det är i städerna som det går att komma längst vad gäller att minska
antalet personbilar och vi menar därför att det behövs ett nytt etappmål
om minskad biltrafik i städer.



DN TORSDAG 1 JUNI 2017

“ Nu måste alla handlare informera om  
plastpåsar

I dag, torsdag, införs en plikt för alla handlare att informera om 
plastpåsars miljöpåverkan. Åtgärden är otillräcklig, anser Natur-
skyddsföreningen som vill se en särskild avgift på plastpåsar. Men 
regeringen, som nästa vecka leder ett FN-möte om miljön i världs-
haven, säger nej.

Den 1 juni träder en ny lag i kraft som innebär att handlare ska infor-
mera om miljömässiga fördelar med att minska användningen av plast-
påsar. Men exakt hur informationen ska ske är upp till varje handlare 
att avgöra.
Trots att Naturvårdsverket föreslagit en särskild avgift på plastpåsar 
som skulle höja priser från två till fem kronor har regeringen valt att gå 
försiktigt fram. Svenskar är storförbrukare av plastpåsar med en an-
vändning på cirka 130 påsar per person och år, enligt Naturskydds-
föreningen, vilket ligger långt från EU:s mål om 40 påsar per person 
och år till 2025.
– Jag är lite förvånad. Det är ett svagt förslag att bara börja med 
information och jag förstår inte riktigt varför de inte tar ett steg till, 
säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.
Men Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin, som i egenskap av minister 
för internationellt utvecklingssamarbete och klimat inleder FN:s 
havskonferens i New York på måndag, tror att en ökad information till 
konsumenterna är tillräckligt i det här läget.
– Jag tycker att vi ska göra det som är mest effektivt. Vi har inget 
underlag som säger att det just är en skatt, säger Isabella Lövin.

Hon pekar på att konstgränsplaner, bildäck och målarfärg kan vara mer 
skadliga. Trots att andra länder som Frankrike infört förbud mot 
plastpåsar och flera länder infört en särskild skatt anser Lövin att 
Sverige har hög trovärdighet i havsfrågor på det kommande FN-mötet.
– Det här är en enormt stor satsning både för Sverige och för världen. 
Det som behöver komma ut är en riktig att göra-lista för världen hur vi 
ska rädda haven. Vi måste stoppa överfiske till 2020 och vi ska radikalt 
minska utsläpp och plastskräp som hotar haven, säger Isabella Lövin.
Delar av Stora barriärrevet har enligt forskare förstörts av det varmare 
klimatet. Nyligen kom rapporter från den obebodda ön Henderson i 
Stilla havet där 3 500 plastartiklar flyter i land varje dag.
– Tiden håller på att ta slut för haven. Vi ser en väldigt alarmerande 
utveckling, säger Lövin.
Hon pekar på att fem länder – Kina, Indonesien, Thailand, Vietnam 
och Filippinerna – står för hälften av all plast som kommer ut i 
världshaven. I många fattiga länder som saknar sopsortering läggs 
skräp på stranden för att sköljas ut.
– Men det försvinner inte, utan kommer tillbaka i en eller annan form.
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “

“ Fakta. Havskonferensen

Sverige och önationen Fiji har tagit initiativet till FN-konferensen 
”The ocean conference” som äger rum i New York den 5–9 juni.
Syftet är att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå det 
globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, vilket 
är mål 14 i FN:s Agenda 2030. “

mailto:matsj.larsson@dn.se
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DN TORSDAG 1 JUNI 2017

“ Mer pengar till att rädda världshaven

Minst fyra och en halv miljarder kronor av det svenska biståndet 
ska gå till att rädda världshaven under nästa mandatperiod. Det 
beslutet fattar regeringen på torsdagen inför nästa veckas havs-
konferens i FN:s regi.

– Vi håller på att förstöra vår planet. Haven har länge tagit hand om 
våra problem, men de gör de inte längre, säger Isabella Lövin (MP), 
minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Regeringen ger nu biståndsmyndigheten Sida i uppdrag att ta fram en 
ny femårig global strategi om hållbara hav, klimat och miljö. Den nya 
strategin är Sveriges bidrag till att rädda världshaven 2018–2022 och 
omfattar mellan 4,5–5 miljarder kronor och 6,5–7 miljarder kronor 
totalt under en fyraårsperiod – om den rödgröna regeringen sitter kvar 
efter valet nästa år.

– Vi gör ett tydligare fokus på miljö, klimat och hav i utvecklingssam-
arbete. Det handlar om ungefär en miljard kronor om året för att stötta 
utvecklingsländer, säger Isabella Lövin.

Pengarna tas från det ökade utrymmet i statsfinanserna som ökningen 
av bruttonationalinkomsten väntas innebära under de kommande åren.

Åtagandet är ett av frivilliga åtaganden från Sveriges sida som är att 
vänta under FN:s havskonferens som Sverige leder tillsammans med 
önationen Fiji med start på måndag.

Biståndssatsningen kan handla om att stärka institutioner i 
utvecklingsländer för att hantera klimatförändringarnas effekter och 
skydda marina ekosystem, enligt ett underlag till regeringsbeslutet som 
DN tagit del av.

Av underlaget framgår att det ökade biståndet kan komma att gå till att 
fattiga ska få skydd mot extremväder och havsnivåhöjningar, stärka 
det globalt arbete för minskad nedskräpning, införa marina reservat 
och arbeta för hållbart fiske.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “
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“ Tomburkar kastade i naturen dödar 
tusentals kor – varje år

Tomburkar som slängs i naturen riskerar att orsaka stort lidande 
hos djur. Varje år dör omkring 5 200 kor på grund av att de får i 
sig metallflisor genom sin mat.

Burkar och annat som kastas på åkrar och ängar hamnar i lantbrukar-
nas slåttermaskiner och strimlas till metallflisor som följer med i 
kornas foder. Det vassa metallbitarna skär sönder kornas mage.

Förutom att djuren lider blir det en stor kostnad för bönderna. Det kan 
handla om bland annat veterinärbesök och nödslakt.

— Skärvorna går rakt in och sen tuggar de om fodret flera gånger. Det 
skär sönder djuren invärtes. Tyvärr är det inget att göra och det går 
inte att skicka en sådan ko på slakt heller, så det blir kadaverbilen, 
säger lantbrukaren Lotta Zetterlund till P4 Gävleborg.

Hon och maken Kenneth Zetterlund har haft mjölkkor på gården i 
Storvik sedan 1995.

En studie från 2014 visade att lantbrukarens kostnader för veterinär-
besök samt nödslakt kan bli runt 33 000 kronor per nödslaktad mjölk-
ko inklusive produktionsbortfall. Främsta orsaken till nödslakten var 
nedskräpning på grund av vasst föremål.

Enligt studien fick 5 274 nötkreatur år 2013 anmärkningen vasst vid 
slakt vilket motsvarade 1,54 procent av Sveriges totalt slaktade djur-
antal. Av dessa var andelen kor 54 procent.

Störst var problemet i början och slutet av turistsäsongen och längs 
vallodling som låg utmed trafikerade vägar.

För att minska problemet med tomburkar som kastas i naturen och 
skadar nötkreatur vill Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) höja panten 
till 5 kronor. Katarina Lundell, marknadschef på Pantamera, håller 
med om att en höjning kan fungera som en morot för att panta, men 
det är också individens ansvar var tomburken hamnar: i naturen eller 
panten.

— Man är duktigare på att panta när man är hemma. Det är just när 
man befinner sig på semester och liknande som man inte har lika lätt 
för att panta, säger Katarina Lundell till P4 Gävleborg.

Lotta Zetterlund anser att problemet med burkarna inte uppmärksam-
mas tillräckligt i samhället trots att så många djur dör helt i onödan.

— Det värsta med det är att kon lider så hemskt och det mår man själv 
också väldigt dåligt av, säger hon till radion.

Katarina Lagerwall katarina.lagerwall@dn.se “

“ Fakta.

Varje år säljs över 1 miljard aluminiumburkar i Sverige. Förra året 
återvanns drygt 86 procent av alla burkar.

Totalt återvanns 16 361 ton aluminium 2016.

Den 1 oktober 1955 introducerades den första burken i Sverige, 
ölburken.

Källa: Pantamera “
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“ Källor: Trump tänker lämna klimatavtalet

Washington. Klimatskeptikerna i Vita huset tycks ha vunnit ge-
hör hos president Donald Trump, som enligt källor har beslutat att 
lämna Parisavtalet om klimatförändringarna. Han fortsätter där-
med i så fall att isolera USA, där enskilda delstater ändå bedriver 
en progressiv klimatpolitik.

Donald Trump skriver på Twitter att han inom de närmaste dagarna 
kommer att meddela sitt beslut om Parisavtalet, men enligt källor som 
citeras i amerikanska medier ska presidenten ha bestämt sig för att låta 
USA lämna klimatavtalet.

Gör han det tar USA definitivt en egen väg bort från internationell 
samverkan. Det innebär också den mest kraftfulla nedmonteringen av 
sin företrädares politik: Obama var den första amerikanska president 
att föra en progressiv klimatpolitik.

Den nya presidenten har däremot under lång tid visat att han inte bryr 
sig om klimatförändringarna, som han har kallat ”en bluff”. Hans 
kampanj vilade på runda löften om nya jobb inom traditionell industri 
och kolgruvor. Under sina första veckor lättade Trump på utsläpps-
gränser och miljöregleringar; han tillsatte klimatskeptikern Scott Pruitt 
som chef för miljömyndigheten EPA och öppnade för oljeutvinning i 
Arktis, liksom för färdigställandet av oljeledningar.

Ett beslut om klimatavtalet har dock dröjt, och i kretsen runt Trump 
har klimatavtalet utgjort en skarp skiljelinje mellan de som föresprå-

kar ett utträde och de som hellre vill att USA blir kvar.

Pruitt, chefsstrategen Steve Bannon och rådgivaren Don McGahn hör 
till dem som har pressat Trump att dra sig ur, liksom en grupp av 22 
inflytelserika republikaner som i ett brev uppmanat honom att göra det. 
De menar att USA i avtalet är förfördelat och ges en orättvist tung 
börda i jämförelse med länder som Kina och Indien.

Till en annan falang hör dottern Ivanka Trump, Jared Kushner och 
utrikesminister Rex Tillerson, som hellre ser att USA är kvar i avtalet. 
Också en rad stora företag har lobbat för att USA ska vara kvar, 
inklusive energibolag som BP, Chevron, Shell och Exxon (fram till 
nyligen lett av Rex Tillerson).

Det väntade beslutet att lämna ligger i stället i linje med Trumps 
kampanjlöften om att sätta ”America first” och omförhandla alla ”usla 
avtal”.

Efter Trumps uttalanden inför EU:s och Natos ledare skulle ett beslut 
om att lämna det internationella klimatsamarbetet vara ytterligare ett 
bevis på att Trump avser att helt förändra USA:s roll. Det skulle också 
vara ett bevis på att Steve Bannon har en fortsatt stark roll i Vita huset.

Men två tredjedelar av amerikanerna anser att klimatforskare bör ha en 
central roll i utformningen av klimatpolitiken, enligt Pew Research, 
och motståndet mot Trumps politik är på många håll stort i USA. På 
klimatområdet är Kalifornien viktigast: delstaten är världens sjätte 
största ekonomi och satsar stort på att ligga i framkant.



Många menar att det samlade klimatarbetet drabbas om USA lämnar 
det formella samarbetet – också Sveriges miljöminister Isabella Lövin 
beklagade ett sådant beslut i ett skriftligt uttalande. En utträdesprocess 
är dock komplicerad och sträcker sig troligen över flera år.

Inte alla är emellertid övertygade om att det bästa för avtalet är att ha 
kvar ett skeptiskt USA, som kanske i stället försöker omförhandla eller 
underminera det. Klimatexperten Luke Kemp vid Australian National 
University, menar i en artikel i Nature Climate Change som citeras av 
The New York Times att ”USA kan göra mer skada inifrån än om de 
bara lämnade det”.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “ 

“ Kommentar. Isabella Lövin: Djupt beklagligt

Sveriges klimatminister Isabella Lövin (MP) kommenterade i ett 
skriftligt uttalande att USA kan komma att lämna Parisavtalet:

”Det skulle vara djupt beklagligt. Det strider också mot det ledarskap 
som vi förväntar oss från USA när mänskligheten står inför stora 
utmaningar. Klimatutmaningen måste lösas gemensamt. Alla länder 
har ett ansvar att agera och utvecklade länder har ett särskilt ansvar att 
minska sina utsläpp och bidra till fattigare länders arbete.”

DN TORSDAG 1 JUNI 2017

“Det här händer om USA lämnar 
Parisavtalet

Donald Trump, som under valkampanjen ryckte på axlarna åt 
klimatkrisen med orden ”Det blir kallare. Det blir varmare. Det 
kallas för väder”, säger att han i veckan ska lämna besked om 
huruvida USA ska dra sig ur det så kallade Parisavtalet. Men vad 
innebär klimatavtalet och vad skulle USA:s utträde spela för roll?

Björn-Ola Linnér är professor vid Centrum för klimatpolitisk forsk-
ning på Linköpings universitet.
– Ett scenario är att flera länder följer USA:s spår och lämnar avtalet. 
Men att vi får ett större strömhopp från avtalet ser jag inte som troligt 
då flera länder säger att de står fast vid det. Under G7-mötet sade de 
andra sex största ekonomierna (Frankrike, Italien, Japan, Kanada, 
Storbritannien och Tyskland, red. anm.) att de tänker vara kvar i 
Parisavtalet, säger han.

Vad kan ett troligt scenario vara?
– Just nu är det starka krafter inom Republikanerna som trycker på för 
att Trump ska deklarera att USA lämnar avtalet.
– Men ett annat scenario är att USA blir kvar, men väljer att inte upp-
fylla sina åtaganden. Det skulle kunna vara sämre på lång sikt efter-
som det skulle innebära en allvarlig försvagning av avtalets trovärdig-
het och effektivitet. Då kan det vara lika bra att USA nu lämnar för att 
i framtiden, med en mer klimatprogressiv president, åter ansluta sig.
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Kan USA bara lämna utan vidare?
– Nej. Om Trump beslutar att USA ska dra sig ur avtalet får de ansöka 
om det först efter tre år från det att avtalet trädde i kraft den 4 novem-
ber 2016. Sedan tar det ytterligare ett år att lämna. Det är en väldigt 
lång process. Men om Trump väljer att dra sig ur klimatkonventionen 
som antogs 1992, kan utträdet från Parisavtalet och andra klimatavtal 
ta bara ett år.

Varför skulle USA vilja lämna avtalet?
– Trump har en stor väljarbas som anser att de inte ekonomiskt skulle 
tjäna på ett strängare klimatavtal, till exempel inom koldistrikten. Han 
har stöd av tunga intressen inom koldioxidberoende industri.
– I avtalet ingår också att rika länder ska bidra till FN:s klimatfonder 
som är viktiga för omställningsarbetet i fattiga och underutvecklade 
länder. Där har Trump sagt att USA ska sluta betala till fonderna.

Hur många länder omfattas av avtalet?
– Det är 197 parter som har skrivit under – 196 länder och EU, som 
räknas som en part. Vad man ska bidra med är upp till varje land. Det 
kan handla om hur mycket man ska minska utsläppen i olika sektorer. 
Men det är inte bindande att uppfylla målen och landet får inget 
formellt straff om det inte fyller åtagandet.
Viviana Canoilas viviana.canoilas@dn.se “

Klimatavtalet förhandlades fram i december 2015. Avtalet slår bland 
annat fast att den globala uppvärmningen ska begränsas till under två 
grader jämfört med förindustriell tid, och att utsläppen snarast möjligt 
ska nå sin högsta nivå för att sedan minska. Världens utvecklade 
länder ska bidra med 100 miljarder dollar årligen i klimatbistånd till 
utvecklingsländer från 2020. Sedan tillräckligt många länder ratificerat 
avtalet, däribland USA, trädde det i kraft den 4 november 2016.TT “

DN FREDAG 2 JUNI 2017

“ Vad andra gör blir avgörande för våra 
barn

Analys Att USA lämnar Parisavtalet var väntat. Kanske kan det 
vara bättre än ett motvilligt USA som stannat kvar och undermi-
nerar avtalet inifrån. Det avgörande för våra barn och barnbarn 
är vad övriga länder gör nu.

Trumps beslut är framför allt en signal till resten av världen, att han 
anser att det mödosamt hopsatta avtalet inte är viktigt.

Donald Trump höll sitt vallöfte, och nu lämnar USA klimatavtalet som 
världens ledare undertecknade i Paris i december 2015.

Vad det innebär för avtalet, och vår framtid, återstår att se.

”Game over” för klimatet, trodde Michael Mann, föreståndare för 
Earth system science center vid Pennsylvania state university, efter 
Donald Trumps valseger i höstas. Mer än en fjärdedel av de växthus-
gaser människan släppt ut i atmosfären sedan den industriella revolu-
tionen kommer från USA, och nu ligger landet tvåa i utsläppsligan, 
efter Kina.

När Trump nu överger Parisavtalet, och i stället satsar på kolindustrin 
och mer fossila bränslen, ser det ut att bli omöjligt att hålla uppvärm-
ningen under Parisavtalets mål på högst en och en halv grad vid sek-
lets slut. Världen

Lista
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Det är bråttom att minska världens utsläpp av växthusgaser. Ju längre 
vi väntar, desto värre blir konsekvenserna, och ju dyrare blir åtgärder-
na som måste till.

Trumps beslut är framför allt en signal till resten av världen, att han 
anser att det mödosamt hopsatta avtalet inte är viktigt. Det är mycket 
långt från hans föregångare Barack Obamas ord vid inledningen till 
klimatmötet i Paris 2015, om att vår generation är den första som ser 
effekterna av klimatförändringarna, och den sista som kan göra något 
åt dem.

Men Donald Trump är ensam om sitt motstånd. Det blev tydligt vid 
G7-mötet förra veckan. De övriga av världens rikaste länder har ledare 
som står fast vid att minska utsläppen, liksom EU.

USA lämnar, men resten av världen av världen är kvar. Framför allt är 
Kina, som släpper ut mest växthusgaser av alla, och EU, som har 
tredjeplatsen, kvar. Det finns en chans att de nu kan skapa en starkare 
allians, som arbetar hårdare mot att få ned utsläppen.

Just nu pågår ett toppmöte mellan Kina och EU där klimatfrågorna är 
en av de viktigaste punkter som ska diskuteras. Tillsammans är de 
världens största exportmarknad, och kan sätta press på USA, till 
exempel med sanktioner som koldioxidskatt på amerikanska varor.

Kanske kan det rentav leda till bättre resultat för klimatet än om 
Trump hade bestämt sig för att stanna. Ett motsträvigt USA skulle 
kunna göra mycket skada, och underminera avtalet inifrån. Donald 
Trump har ju tydligt deklarerat att han inte tror på att våra utsläpp 
påverkar klimatet.

En medlem som är mot själva syftet med avtalet kan vara värre än en 
som står utanför.

Enligt avtalet får länderna inte minska de ambitioner de gett löfte om, 
bara hålla kvar dem på samma nivå eller öka dem. Ett USA som är 
kvar, och tvärtemot avtalets intentioner i stället ökar sina utsläpp 
skulle kunna få andra länder att göra samma sak.

Den stora faran nu är att fler länder ska lämna avtalet, eller svika sina 
löften. Det som hände med Kyotoavtalet kan hända igen: ledare för 
andra länder kan hävda att ett avtal utan USA är ett dött avtal, och 
använda det som ursäkt för att själva göra mindre, eller helt lämna 
överenskommelsen.

Och då kan det verkligen bli game over för klimatet.

Ännu värre skulle det bli om Donald Trump beslutar att USA även ska 
dra sig ur FN:s klimatkonvention UNFCCC från 1994, och helt lämna 
det globala klimatarbetet. Det skulle vara mycket svårt för en framtida 
amerikansk president att återkomma till den konventionen.

Facebookgruppen President Trump’s Prayer Team, där konservativa 
kristna visar sitt stöd för presidenten, publicerade ett inlägg i tisdags 
med en bön om att presidenten ska ”stå fast mot klimatförändringens 
religion” som, enligt gruppen, är ett påhitt som är ”avsett att lamslå 
industrier som ställer mat på Amerikas bord”.

Med större utsläpp av växthusgaser riskerar vi i stället en värld med 
mindre mat för alla, värre svältkatastrofer och större flyktingströmmar. 
Knappast den framtid presidenten och gruppens medlemmar önskar 
sig.

Maria Gunther maria.gunther@dn.se Vetenskapsredaktör “
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”Jag kan inte godkänna ett avtal som 
straffar USA”

“Washington. Donald Trump fullföljer sitt kampanjlöfte och har 
beslutat om USA:s utträde ur Parisavtalet om klimatförändring-
arna. – Fast jag bryr mig mycket om miljön, kan jag inte god-
känna ett avtal som straffar USA, säger han.

Det går inte att öppna Parisavtalet. Det är ett resultat av så många års 
förhandlingar. Hans beslut är en stor besvikelse.

Klimatminister Isabella Lövin

Det blev inget lappkast i sista minuten. Sedan omvärlden väntat spänt i 
över ett dygn kom Donald Trumps definitiva besked, levererat från 
Vita husets trädgård, där den heta solen gassade: USA lämnar 
Parisavtalet.

– Jag vill inte att något ska komma i min väg, och jag slåss för det 
amerikanska folket. Och därför, för att fullfölja min högtidliga plikt att 
skydda USA dess medborgare, kommer USA att dra sig ur Parisavtalet 
om klimatet, men påbörja förhandlingar om återinträde under bättre 
villkor, sade Trump.

Om det går, fortsatte han: är det jättebra, om inte – får det vara. Be-
slutet, menade Trump, handlade om amerikanska jobb och ”att lyfta 
fattiga familjer ur fattigdom”. Han sa att utsläppen inte motiverar det 
”självpåtagna ekonomiska lidande” som USA utsätts för under avtalet, 
genom den förre presidenten Barack Obamas underskrift.

– Vi är inte skyldiga någon något, sa chefen för miljöskyddsmyndig-
heten Scott Pruitt, som tog podiet efter Trump.

Klimatskeptikerna Pruitt, som är en av de som jobbat hårdast för ett 
utträde, menade att USA redan har skurit i sina koldioxidutsläpp.

Parisavtalet är konstruerat för att vara svårt att lämna, och en utträdes-
process tar minst tre år. Hur den omförhandling Trump tänker sig kan 
se ut återstår att se, men de blir sannolikt svåra.

– Det går inte att öppna Parisavtalet. Det är ett resultat av så många års 
förhandlingar. Hans beslut är en stor besvikelse, säger klimatminister 
Isabella Lövin.

Efter förhandsläckor tidigare i veckan är Trumps besked inte över-
raskande. USA blir därmed det enda land, ihop med Nicaragua och 
Syrien, som inte deltar i det globala samarbetet mot klimatföränd-
ringarna.

Trumps besked föranleddes av ett intensivt dygn, efter läckor till 
amerikanska medier gjorde gällande att USA skulle dra sig ur. Infor-
mationen bekräftades inte av Vita huset, och Trump twittrade sent på 
eftermiddagen att han skulle ge sitt slutbesked på torsdagen. Om han 
fortfarande tvekade eller bara ville hålla omvärlden på helspänn är 
oklart.

Det är väl känt att både Trumps dotter Ivanka Trump och utrikesmi-
nister Rex Tillerson ville att USA skulle stanna kvar i avtalet. Det 
gjorde också en lång rad företag. Elon Musk, grundare av elbilsbolaget 
Tesla, lämnade med omedelbar verkan sin roll som rådgivare till Vita 
huset. Ivanka Trump var inte närvarande under sin fars tal.



Det var däremot Trumps chefsstrateg Steve Bannon, till synes på gott 
humör. Bannon har, ihop med Pruitt metodiskt sett till att Donald 
Trump har fått möta personer som förordar ett utträde.

Enligt en undersökning av universiteten Yale och George Mason vill 
sju av tio amerikaner att USA stannar kvar i avtalet.

I stället läggs nu utträdet ur överenskommelsen till raden av Trumps 
hugg mot Obamas klimatpolitik. Han har lättat på utsläppsregleringar; 
öppnat för ny utvinning av kol på federal mark och för utvinning av 
olja och gas i arktiska vatten. Han har flaggat för en 31-procentig ned-
skärning av miljömyndigheten EPA, med speciellt fokus på klimatrela-
terade program.

I organisationer som FN och Arktiska rådet har Trumpadministratio-
nen velat tona ned alla referenser till klimatförändringarna, till exem-
pel i gemensamma deklarationer.

En rad delstater väntas dock fortsätta med en progressiv klimatpolitik, 
trots Donald Trump – något Obama snabbt kommenterade i ett skrift-
ligt uttalande: ”Även i frånvaro av amerikanskt ledarskap, även om 
denna administration sällar sig till den lilla handfull länder som 
förkastar framtiden, är jag övertygad om att våra delstater, städer och 
företag kommer att kliva fram och göra än mer för att leda vägen och 
hjälpa till att skydda den enda planeten vi har, för framtida generatio-
ner.”

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “
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“ Understryker USA:s tilltagande isolering i 
världen

Analys.Trumps beslut att lämna klimatavtalet får stor betydelse 
för USA:s internationella ställning. Hela den övriga utvecklade 
världen – inte bara västländerna, utan också Kina och Ryssland – 
ser fortfarande den globala uppvärmningen som ett hot och visar 
inte några tecken på att överge Parisavtalet.

Trump ställde själv frågan då han meddelade att USA lämnar Parisav-
talet: När börjar de skratta åt vårt land?

Svaret är att världen aldrig har skrattas så bittert åt USA som de 
senaste månaderna. Nu sällar sig USA till de enda två av 197 länder 
som inte har ställt sig bakom Parisavtalet, Syrien och Nicaragua, vilket 
inte är det vanliga sällskapet för ”den fria världens” ledare.

Det understryker ytterligare USA:s tilltagande isolering på världssce-
nen, som blev så tydlig under Trumps europeiska rundresa i förra 
veckan.

Men också förtroendet för USA:s tillförlitlighet som avtalspartner 
skadas. Detta är det andra klimatavtalet som USA drar sig ur; före 
Paris var det Kyotoavtalet som president George W Bush rev upp.

Såväl G7-ländernas övriga ledare som påven Franciskus, lobbade hårt 
för att få Trump på andra tankar.
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Men till slut hjälpte det alltså inte.

Ett avgörande skäl till Trumps beslut är att han vill tillfredsställa sina 
anhängare som tror på hans vallöfte att vända ryggen åt ”klimat-
bluffen”.

Att beslutet har dröjt så länge berodde på djup oenighet i Trumps om-
givning.

Mot Parisavtalet var antiglobalisterna, med chefsstrategen Steve 
Bannon och Trumps klimatskeptiske miljöchef Scott Pruitt i spetsen.

Pragmatiker som utrikesminister Rex Tillerson och Vita husets ekono-
miske topprådgivare Gary Cohn, ville att USA skulle stanna.

I förra veckan chockade Cohn den högerpopulistiska falangen när han 
påpekade hur reaktionär vurmen för det smutsiga kolet är:

”Kol är inte längre särskilt meningsfullt som råvara. Naturgas är ett så 
mycket renare bränsle. Om man tänker på hur mycket sol- och vind-
kraft vi kan producera i USA, kan vi bli en stormakt inom tillverk-
ningsindustrin och samtidigt vara miljövänliga”.

Cohns uttalande var som att svära i kyrkan.

Intressant nog är det Kina, som bränner mest kol i världen, som satsar 
på att bli världsledande på modern, grön energi.

Kina har nu gått ihop med EU om ett gemensamt uttalande där de 
bekräftar att de är Parisavtalet trogna. För bara några år sedan var 
rollerna totalt omvända; i samband med klimatmötet i Köpenhamn 

2010 var det USA-presidenten Barack Obama som drev på för ett 
klimatavtal. Men den gången var det Kina som sänkte avtalet, med 
hjälp av en konspirationsteori om att klimatkrisen var ett påhitt från 
USA – för att stoppa Kinas utveckling.

Ironiskt nog var det exakt samma idé som några år senare fick en 
spegelbild i Trumps påstående att den globala uppvärmningen är ett 
kinesiskt påhitt – riktat mot USA.

Michael Winiarski michael.winiarski@dn.se Utrikeskommentator “
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“ Trumps beslut väcker starka protester i 
USA

Washington. Många medborgare, företag och politiska ledare runt 
om i USA kommer att fortsätta prioritera miljöfrågorna och följa 
Parisavtalets regelverk. Protester följde omedelbart på USA:s 
beslut att lämna klimatavtalet.

Efter Donald Trumps besked att USA lämnar den globala klimatöver-
enskommelsen samlades människor på flera håll i USA. I New York 
skanderade demonstranter:

– You can’t drink oil, leave it in the soil! (Man kan inte dricka olja, 
lämna den i jorden!)

Både där och i Washington lystes flera husfasader upp i grönt – i soli-
daritet med klimatavtalet.

Utanför Vita huset hade Rachel Schragis, aktivist och konstnär, place-
rat en meterhög, stor klocka gjord av pappkartong och maskeringstejp 
och med texten ”Vakna upp till klimatkrisen” i stora svarta bokstäver 
på urtavlan. Schragis, som är aktiv inom People’s Climate Movement 
(en koalition som också stod bakom den stora klimatdemonstrationen i 
april), säger till The Huffington Post:

– Detta är en massrörelse, och en majoritet i landet håller med oss, och 
med världen. Men Trump lyssnar till en väldigt liten grupp människor 
med väldigt stora checkhäften.

Hon tillade att ”vi alla är här i förtvivlan. Över allting.”

Reaktionerna från såväl medborgare som politiska förtroendevalda var 
fyllda av ilska, sorg och besvikelse. EU-ledare och klimatforskare 
beklagade med kraft USA:s beslut, och att det innebär att USA nu 
lämnar chansen att leda världen. Rysslands president Vladimir Putin, 
som framträdde vid ett ekonomiskt forum i St Petersburg, ville dock 
inte kritisera Trumps beslut.

I Madrid demonstrerade Greenpeaceaktivister utanför den amerikan-
ska ambassaden.

USA:s förra utrikesminister John Kerry menade att beslutet på ett 
”okunnigt och cyniskt” sätt riktar sig till ”antivetenskapliga, särskilda 
särintressen långt utanför huvudfåran. Det finns ingen grund för ett 
beslut som påverkar miljarder människors liv.”

Utträdet motiveras med att USA:s åtaganden inom avtalet drabbar 
amerikansk ekonomi och jobb, men argumentet får mothugg också av 
ekonomer. Lloyd Blankfein, chef för investmentbanken Goldman 
Sachs twittrade för första gången på sex år, och skrev upprört att 
beslutet är ett stort bakslag både för miljön och för USA:s ledarskap.

Beslutet föregicks av en intensiv maktkamp om Trumps öra, och är en 
seger för den falang i Vita huset som leds av Steve Bannon, den 
chefsstrateg som har utgjort en avgörande kraft bakom flertalet av 
Trumps mest radikala förslag. Ett av Bannons argument är Trump 
måste måna om sina kärnväljare, och när presidenten gick emot dem 
som försökt övertala honom att stanna kvar i Parisavtalet kan det ses 
som just en sådan gest.

Trumps dotter Ivanka och den krets som argumenterade för Parisav-
talet saknar den naturliga koppling till stora väljargrupper som Bannon 
står för. I sitt tal i torsdags lyfte Trump fram ”de fattiga”, ”arbetarna” 
och ”Pittsburgh” - en gammal industristad i Pennsylvania, en delstat 



han vann med liten marginal. Just i Pittsburgh röstade invånarna 
emellertid på Hillary Clinton, och stadens borgmästare Bill Peduto 
kallade Trumps beslut för ”katastrofalt för vår planet - och för städer 
som Pittsburgh”.

Bannon var drivande även i dekretet om ett inreseförbud som lades 
fram i januari, och som också orsakade stora protester. Dekretet, som 
påverkade personer från några huvudsakligen muslimska länder, 
stoppades i domstol men sent på torsdagen överklagade Vita huset 
fallet till Högsta domstolen. Sista instans får nu avgöra om inreseför-
budet är diskriminerande, eller om det motiveras av nationell säkerhet 
och faller inom ramen för presidentens befogenhet.

Hur stora de verkliga konsekvenserna av ett amerikanskt tillbakadra-
gande ur Parisavtalet blir återstår att se. Lokalt fortsätter klimatarbetet 
på många håll, och utträdet har fördömts bland annat av en organisa-
tion för USA:s borgmästare.

Många företag ämnar fortsätta på en mer miljövänlig väg, och inter-
nationellt verksamma fortsätter att följa striktare regler för exempelvis 
gränsvärden. Därutöver är miljölagstiftningen i en rad delstater i USA 
betydligt tuffare än den federala. Men helt centrala är marknadskraf-
terna – förnybara energikällor blir allt billigare, och låg konkurrens-
kraft utgör det största skälet till att exempelvis kolindustrin har dåliga 
framtidsutsikter.

Direktörerna för både Tesla och Disney lämnade med omedelbar ver-
kan sina platser i Vita husets rådgivande näringslivsgrupper, i protest. 
Andra chefer valde att sitta kvar, för att i stället försöka påverka 
kommande beslut.

Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “
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“ 5 frågor. Vad händer med Parisavtalet och 
klimatarbetet i världen nu?

1. Är avtalet bindande alls? Kan man gå ur hur som helst?
Avtalet är ett bindande juridiskt avtal, men hur mycket länderna ska 
minska sina utsläpp är inte bindande. USA hade kunnat stanna kvar i 
avtalet och helt enkelt låtit bli att uppfylla sina frivilliga mål om hur 
mycket utsläppen ska minska till 2025.
För att lämna Parisavtalet måste USA lämna in en skriftlig 
utträdesansökan. Utträdet skulle träda i kraft fyra år senare.

2. Kan man, som Trump säger, förhandla om avtalet?
Nej, inte nu, efter de negativa reaktioner beslutet lett till i resten av 
världen.
Men Trumps regering skulle kunna ersätta de amerikanska löftena om 
minskade utsläpp med andra, svagare, åtaganden, och sedan hävda att 
de omförhandlat och fått ett gynnsammare avtal. Det skulle inte vara 
sant, men liknar administrationens agerande i andra frågor.

3. Vilka blir de direkta följderna för klimatmålen när USA nu 
drar sig ur?
Det återstår att se. Effekten kanske inte blir så stor, då USA under 
Donald Trump ändå inte skulle ha gjort det Barack Obama planerade 
eller ha haft några nationella utsläppsmål, oavsett om landet hade 
stannat i Parisavtalet eller inte. Men delstater som Kalifornien och 
många amerikanska städer kommer att fortsätta med en egen 
klimatpolitik.
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Hur effekten blir i övriga världen återstår också att se. Många länder – 
inklusive EU, Kina, Ryssland och Indien, har bekräftat sina åtagan-
den.
Den allvarligaste effekten är troligen att USA:s finansiering till den 
gröna klimatfonden som ska bekosta klimatarbete i utvecklingsländer 
försvinner. Det kan få svåra följder om inget annat land går in och 
täcker upp den finansiering som uteblir.

4. Vad händer nu med klimatarbetet i världen?
Parisavtalet finns kvar, och andra länder kommer att ta ledningen i 
arbetet.
USA:s utträde och Donald Trumps generella inställning till klimatfrå-
gan kan få regeringar med liknande åsikter att också dra ned på an-
strängningarna att minska utsläppen. Men andra kommer i stället att 
arbeta hårdare. Kina och EU kommer att ta ledarrollen, tillsammans 
med nya starka aktörer, som Indien och Brasilien.
Förhandlingarna om avtalets genomförande kan bli enklare och smidi-
gare när ett motvilligt USA inte längre är med.

5. Vilka är de mest positiva och mest negativa konsekvenserna av 
att USA lämnar avtalet?
Det positiva är att resten av världen nu visar sig stå enad och 
beslutsam som svar på USA:s agerande, och att samarbetet mellan 
andra länder verkar bli starkare. Kina och EU tar tydligare ledningen, 
och det blir mindre grus i maskineriet i Parisavtalet utan Donald 
Trumps USA. Klimatarbetet kommer att fortsätta. Det negativa är den 
tydliga symbolhandlingen från Donald Trump, och att vi har förlorat 
en av de största globala aktörerna.
Källor: Frank Jotzo, professor vid Crawford School of Public Policy, 
Australian National University och Joeri Rogelj, IIASA, Österrike
Maria Gunther maria.gunther@dn.se “
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“ EU och Kina överens om klimatarbetet

Bryssel. EU och Kina förs samman av USA:s avhopp från Paris-
avtalet om klimatet. Det är ett udda par som inte lyckas släta över 
alla motsättningar som också präglar relationen.

Efter tre timmars försening uppträdde till slut EU:s Donald Tusk och 
Jean-Claude Juncker tillsammans med Kinas premiärminister Li 
Keqiang vid en presskonferens i Bryssel på fredag eftermiddag.

– Det här har varit det mest lyckade toppmötet mellan EU och Kina 
som jag har varit med om, försäkrade Donald Tusk, som samtidigt såg 
ovanligt trött ut.

Diskussionerna under toppmötet sägs ha varit ”uppriktiga”, vilket 
betyder att det också blev öppna gräl.

Flera kontroversiella frågor rörande till exempel mänskliga rättigheter 
och Kinas stålexport avhandlades och motsättningarna inom dessa 
områden består.

Men huvudfrågan var klimatet. Och där var parterna ovanligt överens.

Inom klimatpolitiken uppträder Kina och EU för närvarande som ett 
rätt osannolikt och fortfarande mycket udda globalt par. USA:s presi-
dent och klimatpolitiken har fört samman parterna.
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Inte ens ett dygn efter president Trumps besked om att USA hoppar av 
klimatavtalet försäkrade EU och Kina att de minsann står fast vid de 
åtaganden som gjordes i Paris 2015.

I ett nio sidor långt uttalande förklarar EU och Kina att Parisavtalet är 
”historiskt” och ”viktigare än någonsin”.

Parterna lovar att öka insatserna för att hejda klimatförändringarna och 
har kommit överens om att fördjupa samarbetet inom flera områden.

EU ska bland annat hjälpa Kina att bygga upp ett system för handel 
med utsläppsrätter, liknande det ännu inte helt fungerande system som 
EU redan har infört.

Uttalandet handlar nästan uteslutande om klimatfrågan, men i en me-
ning understryks också betydelsen av att ”utveckla frihandel och inve-
steringar och stärka ett multilateralt, regelstyrt system som gör det 
möjligt att utveckla alla fördelar med en ekonomi som bygger på låga 
utsläpp av växthusgaser”.

Överenskommelsen ger med andra ord en tydlig illustration av hur 
snabbt relationerna inom världspolitiken har förändrats.

De gamla parhästarna USA och EU drar inte längre åt samma håll och 
enpartistaten Kina säger sig tro på frihandel och vill hejda klimatför-
ändringarna.

Alla EU:s 28 medlemsländer står bakom fredagens uttalande, men det 
är samtidigt ingen hemlighet att det finns stora motsättningar om hur 
klimatpolitiken ska genomföras i EU.

Att komma överens om mål är lättare än att fatta detaljerade beslut om 
vad som faktiskt ska göras för att minska utsläppen i EU.

Polen, Ungern och de baltiska staterna hör till en minoritet på åtta EU-
länder som var rasande i februari, när en majoritet av medlemsstaterna, 
däribland Sverige, drev igenom skärpta regler för ETS, utsläppshan-
deln i EU.

Under våren har sedan förhandlingarna om hur den så kallade ”börde-
fördelningen” mellan länderna i EU ska se ut när det gäller utsläpp 
som inte omfattas av ETS. Där är motsättningarna fortfarande stora 
och det blir inget beslut om detta förrän i höst.

Efter Trumps besked på torsdag kväll hävdade också Polens vice 
energiminister Grzegorz Tobiszowski att EU:s klimatpolitik antagligen 
måste omprövas.

Tobiszowski anser att USA kommer att vinna ekonomiskt på att hoppa 
av Parisavtalet, och att EU förlorar.

Kan EU kosta på sig att vara global ledare i klimatpolitiken? undrar 
Polens vice energiminister retoriskt.

Olika svar på den frågan kan säkert leda till en förnyad diskussion och 
fler bataljer mellan medlemsländerna om EU:s klimatpolitik.

Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se “
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“ Dumheten blir officiell

Det finns en liten klubb för presidenter som förkastar FN:s kli-
matavtal. Hittills är det Syriens Bashar al-Assad och Daniel 
Ortega i Nicaragua som har haft medlemskap.

Nu ansluter sig också Donald Trump. USA ska dra sig ur Parisavtalet, 
med brasklappen att det kan omförhandlas under de år det tar att 
fullfölja utträdet.

Ingen kan ha blivit förvånad av det besked som till slut gavs från Vita 
huset på torsdagen. Desto fler är bedrövade över att Trump faktiskt 
tänker infria löftet han ställde ut i valrörelsen.

Allierade, bland annat på G7-mötet i förra veckan, har in i det sista 
försökt övertyga Trump – dels om avtalets förtjänster, dels om det 
faktum att framtidens jobb inte finns i kolgruvorna.

Men att vädja till presidentens förnuft var alltså lönlöst. Trump går på 
instinkt, han lyssnar inte på ”utländska lobbyister”. America first, går 
parollen, och magkänslan säger som alltid att USA:s folk har blivit 
draget vid näsan. Kineserna har lurat de godtrogna amerikanerna i en 
fälla som ska innebära döden för landets ekonomi.

USA, sades det också på torsdagen, ”får” för lite i det avtal som är 
tänkt att ge också kommande generationer amerikaner uthålligt 
välstånd.

Parisavtalet designades för att klara oförutsedda händelser i enskilda 
länder. Att upplägget blev flexibelt var också ett av skälen till att så 
många kunde skriva under.

Uppgörelsen binder världen vid en viktig idé: uppvärmningen av vår 
planet måste begränsas till under två grader. Men Parismodellen 
innebär att länderna kontinuerligt gör egna utfästelser om minskade 
växthusutsläpp. Det hela bygger inte så mycket på fasta procentsatser, 
som den mindre lyckade föregångaren Kyotoprotokollet gjorde. Man 
kan säga att metoden i stället är processbaserad.

Gåtan är således varför USA måste mäla sig ur. Trump satte omedvetet 
fingret på paradoxen i sitt tal utanför Vita huset: Avtalet är ”icke-
bindande” och samtidigt ”drakoniskt”.

Han har redan gjort klart att han struntar i sin företrädare Barack 
Obamas klimatlöften. Den förra administrationens utfästelser blev 
överspelade i mars, då federala regler för kolkraften revs upp. Scott 
Pruitt, chef för USA:s miljömyndighet, har drivit på för att Vita huset 
ska göra denna galenskap officiell genom att också lämna Parisavtalet.

Symboliken är stark. Naturligtvis fräter beslutet på den globala 
uppgörelsens trovärdighet. Fonderna för klimatbistånd kommer att 
lämnas halvtomma när Vita huset ställer in betalningarna.

President Obama agerade draglok i förhandlingarna och lyckades 
knuffa ledarna i Peking i rätt riktning. Det var avgörande, och det går 
inte att komma ifrån att USA:s kursändring innebär ett bakslag.

Men alternativet – att Trumps USA stannat kvar i avtalet – hade 
knappast heller stärkt FN-processen. I förra veckans nummer av 
tidskriften Nature Climate Change argumenterade klimatforskaren 
Luke Kemp tvärtom för att en amerikansk exit är det minst usla 
scenariot.



Åtskilliga praktikaliteter återstår i Parisuppgörelsen. Därefter kommer 
övervakning, uppföljning och nya utfästelser. Och beslut fattas i 
enighet.

Ett USA med ont uppsåt hade kunnat förpesta stämningen och utpressa 
sina motparter. Den som vill se glaset som halvfullt kan alltså konsta-
tera att en mäktig sabotör diskvalificerar sig själv. När president Trump 
nu klär sig i både foliehatt och dumstrut öppnar det för resten av 
världen att sköta ruljansen.

En hake är att det dröjer tre år innan USA formellt går ur. Under tiden 
måste andra parter undvika att bli Trumps gisslan.

Det finns ljusglimtar som talar för att klimatarbetet mycket väl kan 
fortgå. Kina, världens största uppvärmare, har ändrat attityd. På 
folkkongressen i våras lovade premiärministern att den blå himlen 
snart ska skymtas i Kinas smogdrabbade städer. Investeringarna i 
förnybar energiteknik sker i hög fart. Satsningen på elbilar är på 
riktigt.

Det gäller även Indien, vars inofficiella mål är att alla nya bilar ska 
drivas av el senast år 2030. Affärstidningen Financial Times rappor-
terar att priset på solenergi i landet har sjunkit med två tredjedelar på 
några få år.

En milstolpe sågs så sent som förra månaden. Då kunde de indiska 
myndigheterna godkänna en solenergianläggning som redovisar lägre 
kostnader än kolkraften.

Den sortens utveckling kan inte president Trump rulla tillbaka. Såväl 
tekniken som politiken befinner sig i en stark rörelse framåt. EU och 
resten av världen måste gå vidare.

DN 3/6 2017 “
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”I den akuta klimatkrisen väljer vi nu bort 
flyget”

“ När Donald Trumps USA väljer att vända forskning, ansvar och 
världssamfundet ryggen så ökar ansvaret för oss andra. Nu är det 
upp till övriga nationer och till organisationer och företag att ta 
ansvar. Och det är upp till dig och mig. Vi börjar med ett enkelt 
men effektivt steg: vi väljer bort flyget, skriver åtta forskare, 
artister och idrottare.

Världens näst största utsläppare av koldioxid överger Parisavtalet. 
USA är historiskt den allra största utsläpparen av de växthusgaser som 
kommer att påverka vårt klimat i hundra- eller tusentals år framöver.

Och när Donald Trumps USA väljer att vända forskning, ansvar och 
världssamfundet ryggen så ökar ansvaret på oss andra. Nu är det upp 
till övriga världen att ta ansvar för mänsklighetens framtida välfärd 
och överlevnad. Det är upp till nationer, organisationer och företag. 
Det är upp till dig och mig.

Förr var det enkelt. Vi kastade bort ett kolapapper. Det föll till marken 
och ville det sig illa kunde vi få en ordningsbot för tilltaget. Nu för 
tiden är det knepigare. Förutom det vi bär ut i soppåsen, kastar medel-
svensken via sin konsumtion bort 11 ton av ett annat skräp årligen. Ett 
osynligt, anonymt och luktfritt skräp: Växthusgaser. Det landar inte på 
marken utan fastnar till stor del i atmosfären, i hundratals eller ibland 
tusentals år. Det sätter jordens värmebalans ur spel och hotar hela 



mänsklighetens framtid. Ändå har ingen åkt fast för denna nedskräp-
ning. Det saknar helt straffvärde.

I Paris i december 2015 skrev det internationella samfundet under det 
globala klimatavtalet. Där kom vi överens om att hålla jorden under 
två graders uppvärmning, helst 1,5 grader jämfört med förindustriell 
temperatur. Detta med hjälp av utsläppsminskningar efter bästa veten-
skapliga rön och med ett tydligt rättviseperspektiv. Så hur går det?

Inget vidare. 2016 har jorden redan blivit cirka 1,2 grader varmare 
sedan sent artonhundratal. Avsmältningen av båda polerna accelererar 
vilket chockar både forskare och allmänhet. Vi har en havshöjning som 
på sikt sätter de flesta storstäder och livsviktig jordbruksmark under 
saltvatten och med avsmältningen av Arktis förändras vädermönstren 
radikalt. Jordens reflekterande förmåga minskar dessutom när is för-
svinner och vill det sig illa frigör vi enorma mängder av den potenta 
växthusgasen metan från permafrosten. Med dessa och fler återkopp-
lingsmekanismer riskerar vi en skenande uppvärmning bortom mänsk-
lig kontroll. Och eftersom det finns en tröghet i klimatsystemet 
kommer vi om en handfull år att missa 1,5-gradersmålet oavsett vad vi 
hittar på. Men vad värre är: Även tvågradersmålet är i akut fara. Och 
två graders uppvärmning är ingen söndagspromenad. Många männi-
skor kommer att dö. Huvudsakligen fattiga, icke vita, långt bort från 
Sverige i stort sett utan skuld till klimatkrisen.

I det här läget har vi hjälp av en koldioxidbudget. Det vill säga beräk-
ningar av hur mycket växthusgaser vi kan släppa ut och ändå ha 
hyfsade odds att slippa de värsta effekterna. FN:s klimatpanel IPCC 
säger att om vi från 2018 begränsar utsläppen till 750 miljarder ton 
koldioxid har vi 66 procent sannolikhet att stanna under två graders 

uppvärmning. Lätt delbart med de 7,5 miljarder människor vi nu är på 
jorden, får alltså var och en släppa ut 100 ton. Sen inget mer. Våra 
ofödda barn får inte släppa ut ett gram.

Med medelsvenskens utsläpp på elva ton växthusgaser per år bränner 
vi av vår del av budgeten på nio år. Sen är Parisavtalet grus. Men så 
har vi ju detta med rättvisan också. Den nämns i avtalet. Vi behöver ge 
ett visst utsläppsutrymme till fattiga länder som inte hunnit använda 
fossila bränslen för sin utveckling. De har inte hunnit bygga sina 
vägar, sjukhus och skolor och annan infrastruktur. Våra utsläpp har ju 
faktiskt försett oss med detta och det är rimligt att alla får ett gott liv. 
Så ger vi bort exempelvis en tiondel av vår utsläppsbudget till fattigare 
länder har vi bara åtta år tills vi övertrasserar budgeten. Tiden är alltså 
extremt knapp och den krymper.

Att vi i full fart håller på att misslyckas med Parisåtagandena verkar 
inte bekymra många svenska politiker. Det är märkligt. I princip alla 
riksdagspartierna accepterar klimatvetenskapen. Det borde alltså finnas 
en klar majoritet för krafttag. Vi hör statsministern myndigt säga: 
”Klimatet är vår tids ödesfråga”. Ändå ser vi ingen systematisk 
klimatomställning eller några utsläppsminskningar över huvud taget. 
Man säljer Vattenfalls kolgruvor till vidare drift i stället för att lägga 
ner dem och gav i veckan en kvarts miljard till ett flygplatsbygge för 
skidturister som snart kommer att vara utan snö. Våra politiker är 
alltså i praktiken klimatförnekare eller åtminstone klimatförhalare. Än 
skarpare blir läget när nu Trump tar USA ur Parisavtalet. Mer än 
någonsin behöver samhället mobilisera alla krafter för klimatet.

Det enda som hejdar den globala uppvärmningen är att halten växthus-
gaser i atmosfären minskar. Inget annat. Och då måste först alla 



utsläpp minska snabbt. Gör vi det vinner vi lite tid. Ändå bör vi om 15 
år nå nollutsläpp om vi menar allvar med Parisavtalet. För till noll ska 
vi. Sedan till minus, eftersom koldioxiden vi redan släppt ut bryts ned 
väldigt långsamt i atmosfären och fortsätter att värma upp planeten. Vi 
behöver alltså ”städa” atmosfären med hjälp av exempelvis trädplante-
ring, ett förändrat jordbruk samt lagring av kol eller koldioxid med 
industriella metoder.

Med denna otroligt korta tidsram och extremt snäva budget hinner vi 
dock inte vänta på att dessa tekniker ska rädda oss. Och det räcker inte 
att bygga aldrig så många solpaneler, elbilar och vindkraftverk för att 
klara klimatkrisen, vi måste även sluta göra dumheter. Alltså helt ställa 
om våra vanor och beteenden också. Och vi har inte längre tid att ställa 
olika utsläpp mot varandra nu när alla utsläpp ska nå noll. De rikaste 
10 procenten står för nästan hälften av utsläppen i världen, så här kan 
vi göra de snabba huggen. Och i den gräddklicken har vi de flesta 
svenskar och undertecknarna av denna debattartikel.

För att förstå en koldioxidbudget kan det vara bra att se vad som 
händer på det personliga planet: Ska vi leva i till exempel fyrtio år till 
får vi bara släppa ut dryga två ton koldioxid per år. Testar man sin 
livsstil på exempelvis kalkylatorn klimatkontot.se kan man snabbt se 
att något bensin- eller dieselbilåkande inte får plats inom denna bud-
get. Inte heller några flygresor, det mest klimatstörande sättet att resa. 
Det klimatneutrala flyget är tyvärr långt borta och utrikes flygresor står 
för en allt större del av de svenska utsläppen, nu minst lika stor del 
som personbilstransporterna. Flygresorna är dessutom till 70 procent 
rena nöjesresor.

Är det okej att förneka kommande generationer stabila klimat- och 
ekosystem, för den kortsiktiga vinsten med flygresor? Nej, inte för oss. 
Vi vill ta ansvar för vårt osynliga, destruktiva skräp. Och börjar med 
ett enkelt men effektivt steg.

Vi väljer bort flyget. I den akuta klimatkrisen.
Kevin Anderson, professor i klimatledarskap Uppsala Universitet 
samt klimat och energi University of Manchester
Heidi Andersson, världsmästare i armbrytning, planetskötare
Malena Ernman, hovsångare, artist
Björn Ferry, mästare i skidskytte, skogsbrukare
Martin Hedberg, meteorolog, klimatexpert och föreläsare.
Staffan Lindberg, musiker, skribent och koldioxidbantare
Johan Landgren, författare Olja för Blåbär - Energi, Makt & 
Hållbarhet
Stefan Sundström, låtskrivare och artist “
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“ Peter Wolodarski: Det enda vi kan hoppas 
på är att Trump tvingas gå.

Donald Trump fortsätter att bekräfta kritikernas värsta farhågor. 
Han är ett hot mot den amerikanska demokratin och mot världen.

Om Sverige hamnar i knipa – då kommer vi”. Det löftet gav nyligen 
USA:s försvarsminister James Mattis i samtal med DN:s reporter 
Mikael Holmström.

Det låter stabilt. Beskedet speglar nog inte bara Mattis övertygelse, 
utan vad stora delar av säkerhetsetablissemanget i Washington anser.

I normala tider kan man lita på uttalanden från en amerikansk för
svarsminister. Man kan utgå från att handslag med USA:s regering 
gäller, att känslig information inte förs vidare, att samarbeten mellan 
två demokratier har ett särskilt värde.

Detta är inte normala tider. Detta är inte ens i närheten av vad vi vant 
oss vid.

Om någon fortfarande bär på några illusioner om vad Donald Trump 
står för har dessa brutalt krossats efter hans första presidentresa i 
världen och beslut att dra sig ur det historiska Parisavtalet om klimatet.

Glöm därför för en stund Mattis och säkerhetsetablissemanget i 
Washington. Det är inte de som sitter i Vita huset. Det är inte de som i 
slutändan bestämmer.

USA har nu en president som med sitt auktoritära agerande inte bara 
hotar sitt eget lands demokratiska framtid. Han riskerar hela det 
internationella system som är tänkt att garantera fred, stabilitet och 
välstånd, och som utgår från idén om universella mänskliga rättigheter.

Demokrati eller diktatur? I normala tider ett enkelt val för en ameri-
kansk president. Det är numera inte längre så självklart.

Trumps instinkter har hittills lett presidenten i famnen på despotiska 
ledare, vars knutna nävar tycks imponera på honom. Samvaro med 
demokratiska företrädare och traditionella allierade gör Trump obe-
kväm och vred.

Filippinernas blodbesudlade president Duterte, som öppet skrutit om 
att ha dödat, prisas av Trump i telefon, medan Tysklands Angela 
Merkel får veta att hennes land är ”dåligt, mycket dåligt”.

I diktaturen Saudiarabien skiner Trump upp, deltar i svärddans och 
stryker värdarna medhårs, medan han under sitt första Natomöte i 
Bryssel knuffas, skäller och är på allmänt dåligt humör.

Under våren har Trumpadministrationens företrädare ägnat sig åt att 
försäkra Europa om att försvarsgarantierna i Nato gäller. När Trump 
själv besöker Europa vägrar han att säga något liknande.

Tystnaden bekräftar två saker. Trump vet bäst själv och han har inget 
större intresse av den transatlantiska alliansen, så länge den inte kan 
förenas med hans nationalistiska slagord ”America first”.

Uppsägningen av Parisavtalet bekräftar samma sak. Under G7-mötet 
på Sicilien vädjade de andra världsledarna till Trump om att respektera 
klimatöverenskommelsen. Det var 6 mot 1 vid bordet. Men deras 



argument vägde lätt hos den amerikanske presidenten. Och inte bara 
det.

När Trump i torsdags annonserade sitt beslut utanför Vita huset, valde 
han att göra det på det mest nonchalanta och konfrontativa av sätt.

Hans tal var inte bara ohederligt i redovisningen av fakta. Det var 
också förolämpande mot resten av världen. Den amerikanske presiden-
ten slog fast att andra ledare och länder inte längre ska kunna skratta åt 
USA, som om Parisavtalet fått dem att göra det.

Att Donald Trump är besatt av sitt personliga varumärke vet vi. Att 
han bryr sig föga om USA:s ställning i världen har blivit övertydligt.

Sällan har en president på så kort tid tillfogat sitt eget land så mycket 
yttre skada. Sällan har en ledare förstört så mycket goodwill, så många 
förtroenden, så mycket som byggts upp av företrädarna.

Nicaragua och Syrien – det är de två länder som inte deltar i klimatav-
talet. Nu har världens mäktigaste land anslutit sig tvåstatsgruppen, 
vilket i blixtbelysning illustrerar Donald Trumps syn på såväl 
klimatförändringen som USA:s globala roll: he couldn’t care less; han 
kunde inte bry sig mindre.

Visa ledarskap i världen? Glöm det, nu handlar också utrikespolitiken 
om America first.

Miljontals människor som hotas av massvält, stigande havsnivåer, 
översvämningar, vattenbrist, allvarliga konflikter?

”Jag valdes för att representera medborgarna i Pittsburgh, inte Paris”, 
sa Trump.

I just Pittsburgh röstade för övrigt en klar majoritet av invånarna på 
Hillary Clinton i presidentvalet. Inget tyder på att sådana fakta im-
ponerar på Trump. Han betraktar väl också det valresultatet som fake 
news. Efter presidentens klimatbesked deklarerade dock Pittsburghs 
borgmästare att staden, i likhet med närmare 100 andra amerikanska 
städer, på egen hand kommer att följa Parisavtalet.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel har hela tiden varit den 
mest realistiska västledaren när det gäller Trump. Hon var djupt 
skeptisk från början men gav den nye presidenten en chans. Kanske 
gick det att få in honom på rätt spår, resonerade hon, enligt den tyska 
tidskriften Der Spiegel. Han kanske lär sig, ja, växer in i rollen.

Så har det inte blivit. I veckan drog Angela Merkel den logiska slut-
satsen av Trumps katastrofala presidenttid, när hon på ett valmöte 
deklarerade att Europa måste ta sitt öde i egna händer.

Vi kan inte lita på garantier eller draghjälp från andra än oss själva – 
det är den smärtsamma slutsatsen. I Frankrike tänker Emmanuel 
Macron i liknande europeiska banor.

Sverige kan räkna med USA, lovade försvarsminister James Mattis till 
DN:s reporter.

Det är en from förhoppning. Det enda vi bör hoppas på är att Donald 
Trump med demokratiska medel blir avsatt som USA:s president, så 
snart som möjligt.

Peter Wolodarski twitter.com/pwolodarski Chefredaktör “
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“ När ansvar betyder likriktning

Sverigedemokraterna talar ständigt om ansvarslösa politiker. Men 
vad består deras egna förmodat ansvarsfulla åtgärder av? Är det 
inte bara inskränkta fri- och rättigheter och en trång gemenskap?

Statsvetaren Marie Demker hade nyligen en skarp analys (SvD 16/5) 
av varför resonemang och argumentationer med populister är ”demo-
kratiskt meningslösa”. Om den ena samtalsparten med automatik 
underkänns av den andra på grund av sin förvärvade samhällsposition 
eller någon medfödd egenskap, kan denne inte annat än förlora. 
Situationen är riggad för underkastelse. Samtalet går ut på att bevisa 
teser i stället för att låta idéer mötas och sakkunskap framföras.

Populisten förnekar meritokratin, skriver Demker. Argument ses som 
undanflykt och bekräftelse på teserna om privilegier. (Det bör medges 
att fenomenet löper åt två håll. När populisters eller nationalisters 
påpekanden av samhällsförhållanden är av ett slag som skulle anses 
giltiga om de kom från någon annan, avfärdas de ändå på grund av 
avsändaren.)

Demkers iakttagelse tydliggörs i varje partiledardebatt och varje tal av 
höga sverigedemokrater. Jag tror knappast att de själva förnekar 
meritokrati och kunskap, men de utnyttjar skamlöst sådana känslo-
stämningar. Genom en manifest misstro mot omvärlden får partiet ett 
inbyggt retoriskt övertag av det slag Demker beskriver. Det tar sig 
uttryck i varianter på ordet ansvar som upprepas så ofta det behövs: 
Övriga partier har inte varit ”ansvarsfulla”, de har bedrivit en 
”ansvarslös” invandrings- och flyktingpolitik och en ”oansvarig” 

integrationspolitik. Positionen är så bekväm och självgod att den blir 
oklädsam.

Vari består då ansvaret som Sverigedemokraterna skulle vilja utöva? I 
politiken och i idéernas rike finns inte så många medel att tillgå. Allt 
handlar om grader av individuell frihet och statligt tvång, olika nivåer 
av våld och repression. Ytterst definieras skilda samhällstyper av 
individernas relation till staten och till varandra. ”Ansvarslöshet” 
enligt SD torde alltså vara en alltför hög respekt för fri- och rättigheter 
och en alltför låg grad av statlig repression. Att bedriva en så kallat 
ansvarsfull politik torde innebära motsatsen: en hög grad av tvång och 
repression inklusive omfattande omhändertagande av dem som tillåts 
ingå.

Alla partier i Sverige liknar Sverigedemokraterna i det att svenskar 
favoriseras på de mest grymma och idiotiska vis (se till exempel 
Agneta Pleijels artikel på DN Kultur 26/5). Men det har också till följd 
att svenskar inte är fria att ingå vilka ömsesidiga avtal de vill med 
utlänningar. Staten unnar sig att ha synpunkter på vissa giftermål och 
att köra över vissa ingångna handelsavtal; om en arbetssäljare utvisas 
därför att hans eller hennes skäl att stanna har bedömts som otill-
räckliga saboterar staten utan prut arbetsköparens affärer, trots att inget 
moraliskt brott har begåtts.

Statens maktutövning är viktigare. Dess rätt att kväsa människors 
självägande är vad sverigedemokratiskt ”ansvar” innebär. Partiet vill 
ha än mer av den varan och påbjuden gemenskap därtill. Deras 
”ansvarsfulla invandringspolitik”, som rubriken i partiprogrammet 
lyder, syftar till ”mer gemenskap”, vilket kommer av ”mindre 



splittring”. Invandringen ska ”hållas på en sådan nivå och vara av en 
sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet”.

Något sådant kan inte uppnås utan stora ingrepp i den personliga 
friheten. Allas personliga frihet. Det är värt att påminna om att 
samtliga individer får sina friheter inskränkta av den här sortens idéer. 
Somliga drabbas hårdare men ingen slipper undan, ty hela syftet är 
underordning under något större. Kollektivets väl går först, gruppen 
har överprövningsrätt över den enskilde. Att kalla det ansvarsfullt är 
motbjudande.

Repressionen blir med nödvändighet stark i ett samhälle som har ett 
mål, och helt genomsyrande i ett samhälle som har harmoni och 
gemenskap som mål.

Det är bland annat därför det är så fantasilöst och absurt att tro att 
personer som vill ha en vidsträckt åsiktspluralism på exempelvis 
bokmässor bekvämt intar den ståndpunkten därför att de själva inte 
skulle vara hotade av de nationalistiska idéer som andra vill utestänga. 
Hur skulle det kunna vara så? I ett auktoritärt gemenskapssamhälle 
finns ingen frihet kvar och ingen möjlighet att avvika från 
statsideologin. Författare, konstnärer och intellektuella är bland de 
första som ryker.

Det är ett av skälen till att inte söka åsiktsharmoni på en plats avsedd 
för författare, intellektuella, det tryckta och fria ordet och dess 
mottagare läsarna.

Åsiktspluralism medför splittring, i detta har Sverigedemokraterna rätt. 
Frihet hämmar harmoni, gemenskap och likriktning, det är en av dess 

förtjänster. Partiets utlovade ansvarsfullhet skulle som synes innebära 
slutet för den alltjämt någorlunda men inte tillräckligt fria rörligheten 
för människor, arbete, idéer, varor och pengar, till förmån för 
gruppens behov, uttolkade av folksjälens förtrupp, stark och 
ordningsskapande.

På bokmässorna i ett sådant samhälle skulle garanterat alla utställare 
och besökare stå på samma värdegrund, ha samma åsikter och sälja 
samma sorts böcker av uppbygglig och rättrådig karaktär. Kanske vore 
det väldigt ansvarsfullt. Och alldeles förfärligt.

Lena Andersson författare, skribent och fristående kolumnist i 
Dagens Nyheter. “

Kontakta oss

Statistikservice – frågor och svar om statistik

Vardagar 9.00–12.00 och 13.00–16.30
010-479 50 00

SCB:s växel

Vardagar 8.00–17.00
010-479 40 00
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“ Frihandel ger inte fler jobb

Det är en vanlig missuppfattning att handel med andra länder 
leder till ökad arbetslöshet genom att jobb flyttar utomlands. Men 
det är inte heller sant att frihandel ger fler jobb. Dess poäng är i 
stället ökat välstånd.

Socialdemokrater gör det. Moderater, liberaler och svenska utrikes-
departementet likaså. Alla dessa – och många fler – försvarar frihandel 
med argumentet att den skapar jobb.
Det är utmärkt att frihandeln har många försvarare i Sverige, men 
argumentet att frihandel skapar jobb är problematiskt. För det första är 
det inte sant, annat än i den triviala bemärkelsen att det finns jobb på 
företag som exporterar eller importerar. För det andra är det inte något 
bra mål för politiken att skapa mer jobb. Skillnaden mellan att skapa 
jobb och att skapa välstånd är nämligen betydande.
Ett samhälle som strävar efter välstånd kommer att finna att det kräver 
jobb att nå målet. Ett sådant samhälle behöver en välfungerande ar-
betsmarknad, och kommer att upptäcka att arbetslöshet är resurs-
slöseri. Ett samhälle som i stället ser jobb som ett självändamål, 
riskerar att skapa jobb som är ineffektiva och som resulterar i sådant 
som få eller ingen efterfrågar. Då blir välståndet lidande.

Det är lätt att se välvilliga avsikter bakom den problematiska frihan-
delsretoriken. En vanlig missuppfattning om handel med andra länder 
är exempelvis att den leder till ökad arbetslöshet då jobb flyttar 
utomlands. Arbetsplatser som får stänga på grund av internationell 
konkurrens är lätta att se och tacksamma att göra nyheter av, medan 

arbetstillfällen som löpande skapas i växande företag ofta går oss 
förbi.
Begripligt nog vill de som gillar frihandel sätta fokus på de jobb som 
skapas. Men av samma skäl som det är fel att förutsätta att internatio-
nell handel leder till färre jobb, är det också fel att utgå från att antalet 
jobb ökar. Det bästa sättet att konkretisera hur frihandel påverkar ett 
land är att tänka på situationen utan handel. För Sveriges del skulle vi 
själva kunna producera en del av allt vi i dag importerar från andra 
länder, men långt ifrån allt. Oavsett hur mycket vi jobbar skulle vi gå 
miste om produktion som kräver klimat, färdigheter eller andra 
förutsättningar som Sverige saknar. Utan handel skulle vi alltså behöva 
jobba minst lika mycket, men ändå få minska vår konsumtion.
Genom frihandel kan vi specialisera oss på sådant vi gör bra, och byta 
till oss sådant som andra gör bra. Det är så frihandeln ökar vårt väl-
stånd och påverkar vad vi jobbar med. Genom att handeln gör oss 
rikare, gör den också att vi kan unna oss mer ledighet. Den mekanis-
men gör att handel på marginalen innebär att länder kan minska antalet 
arbetade timmar något.
Den som säljer in frihandel med argumentet att den skapar jobb, lyfter 
alltså fram konsekvenser vars önskvärdhet kan diskuteras och som 
frihandel hur som helst inte kan leverera. En sådan retorik kan lätt slå 
tillbaka. Risken är vidare stor att ju bättre frihandeln är på att skapa 
ökat välstånd i genomsnitt, desto tydligare kommer dess avigsidor i 
form av nedläggningar och utlandsflyttar att vara. När frihandeln 
fungerar som bäst, lär alltså de människor som förväntat sig att den 
skulle skapa fler jobb vara som mest besvikna. Väntar man sig ett 
tryggt jobb och säker försörjning är en billig kinesisk tv en klen tröst.
Den som vill kan spekulera i om denna typ av besvikelse var en faktor 
som bidrog till att Donald Trump valdes till president i USA eller till 
att Storbritannien röstade för att lämna EU. Oavsett vilket, tycks dessa 



händelser inte ha påverkat frihandelsretoriken särskilt mycket. Risken 
är således att den bäddar för fler besvikelser i framtiden. Kan ett sådant 
scenario undvikas?
Ett första steg kan vara att skrota den tveksamma retoriken om att 
frihandel skapar jobb, och i stället lyfta fram det mer korrekta 
argumentet att frihandel ökar vårt välstånd. Förmodligen är det då 
viktigt att klargöra att ett ökat välstånd innefattar både ökad materiell 
konsumtion och ökade möjligheter till fritid. Så har vi nämligen 
historiskt använt vår ökade rikedom, och det finns inte mycket som 
tyder på att framtiden blir annorlunda i det avseendet.
Sannolikt krävs större förändringar än att börja tala om välstånd i 
stället för jobb. Välståndsökningar för ett land i genomsnitt innebär 
nämligen inte nödvändigtvis att alla i landet får det bättre. Denna 
insikt gör att många nu uppvärderar den klassiska omfördelningspoli-
tiken, och söker efter sätt att kompensera de grupper som i debatten 
brukar kallas globaliseringens förlorare.
Ekonomen och Harvardprofessorn Dani Rodrik är skeptisk till att detta 
plötsliga vurmande för omfördelningspolitik kommer att lyckas, i varje 
fall för USA:s del. Internationaliseringen har redan gått så långt att 
tydliga vinnare och förlorare har hunnit skapas, och varför skulle 
vinnarna då frivilligt gå med på att dela med sig?
Jämfört med USA är Sverige med sin välfärdsstat bättre rustat att 
lyckas med den nödvändiga omfördelningspolitiken. En förutsättning 
är dock att vi har rimliga förväntningar på vad frihandel kan 
åstadkomma. Frihandelns förespråkare bör därför inte utlova sådant 
som frihandel inte kan leverera.
Andreas Bergh välfärdsforskare vid Ekonomihögskolan i Lund och 
Institutet för näringslivsforskning och fristående kolumnist i Dagens 
Nyheter. “
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”L säger ja till förslaget om sociala 
rättigheter i EU”

Liberalernas partistyrelse har beslutat att ställa sig positiv till EU-
kommissionens förslag om en europeisk social pelare. Marknads-
ekonomi som ger människor förutsättningar för egen försörjning 
ska kombineras med sociala trygghetssystem – det är det som är 
socialliberalism. Det ska gälla såväl i Sverige som i övriga Europa, 
skriver Jan Björklund (L).

Den Europeiska unionen grundades för 60 år sedan för att garantera 
fred och frihet för människor i Europa. EU är det mest framgångsrika 
integrationsprojektet i mänsklighetens historia, i dag kan en halv 
miljard människor röra sig fritt över kontinenten för att studera och 
jobba samtidigt som företag skapar välstånd på den europeiska inre 
marknaden.

Liberalerna anser att Sverige ska delta fullt ut i EU. I en värld där Kina 
växer som ekonomisk stormakt, där Trump motarbetar frihandel och 
där Putin skapar oro behövs en stark liberal Europeisk union. 

Utvecklingen mot ett fördjupat samarbete drivs nu på av både Merkel 
och Macron. Också Sverige måste ta ställning i vägvalet om Europas 
framtid, som handlar om huruvida vi ska samarbeta mer eller mindre.

Vi liberaler är övertygade om att det behövs ett fördjupat europeiskt 
samarbete för att lösa stora framtidsutmaningar. Den ekonomiska 
krisen har lett till arbetslöshet och åtstramningar, framtidstro har på 



sina håll ersatts med uppgivenhet. Globaliseringen skapar välstånd 
men också förlorare när fabriker flyttar utomlands på grund av tuffare 
global konkurrens. Konkurrenskraften och tillväxten ska öka, arbets
kraften måste ställa om när jobb försvinner och ersätts av nya, sam-
tidigt som våra samhällen måste hålla ihop vilket kräver sociala 
reformer. Frånvaron av sociala skyddsnät har i delar av Europa blivit 
synlig i finanskrisens spår.

Den fria rörligheten, som möjliggör för människor att studera och 
arbeta i alla EU-länder, är en viktig grundprincip i det europeiska sam
arbetet. Men den har också lett till att människor flyr social misär för 
att tigga i mer utvecklade välfärdsländer. Att Rumänien och Bulgarien 
sviker sina medborgare skapar ett mänskligt lidande och är ohållbart 
för det europeiska samarbetet. Den fria rörligheten måste värnas, men 
det kräver mer social trygghet i varje land.

Det europeiska samarbetet har sedan start fokuserat på ekonomisk 
integration. Själva grundtanken med Kol- och stålunionen var att göra 
länderna ekonomiskt beroende av varandra och på så sätt förhindra 
krig. Det finns en bred uppslutning bland EU-länderna kring tanken att 
social välfärd är en nationell angelägenhet. Men i krisernas spår har 
frågan om grundläggande sociala rättigheter aktualiserats.

EU-kommissionen föreslår nu ett införande av en så kallad ”social 
pelare”, ett samarbete om minimistandarder för sociala rättigheter i 
EU-länderna. Det handlar om rätt till försörjningsstöd för socialt 
utsatta grupper, om anställningsvillkor och om skydd vid uppsägning i 
form av till exempel en skälig omställningsförsäkring. Syftet är att 
stärka människors sociala rättigheter, bidra till ökad tillväxt och 
konkurrenskraft och samtidigt få det europeiska samarbetet att fungera 
bättre.

Sverige uppfyller redan med råge de grundläggande rättigheter som 
slås fast i den sociala pelaren, men i flera andra länder finns stora 
brister vilket påverkar förutsättningarna för hela samarbetet. EU ska 
inte fungera som en socialtjänst för länder som struntar i att ge sina 
medborgare social trygghet – tvärtom – EU ska ställa krav på varje 
enskilt medlemsland att garantera goda levnadsvillkor för sina med
borgare. Förslaget innebär inte några nya kostnadsåtaganden för 
unionen, men EU-kommissionen får ett verktyg att trycka på länderna 
att göra sociala reformer, som sedan följs upp och utvärderas. En 
social pelare ställer tuffare krav på Rumänien och Bulgarien att ge sina 
medborgare social trygghet.

Det europeiska samarbetet skapar välstånd och sammanhållning för 
människor i Europa. För att värna den fria rörligheten och för att ge 
trygghet till de som slagits ut av ekonomisk kris så krävs det att alla 
EU-länder garanterar sina medborgare en grundläggande social 
trygghet. Liberalernas partistyrelse har därför beslutat att ställa sig 
positiv till förslaget om en europeisk social pelare. Marknadsekonomi 
som ger människor förutsättningar för egen försörjning ska kombi-
neras med sociala trygghetssystem – det är det som är socialliberalism. 
Det ska gälla såväl i Sverige som i övriga Europa.

Den sociala pelaren ska ses i ljuset av ett större vägval för EU:s 
framtid. Efter kriserna har populistiska krafter angripit hela EU-
samarbetet, Brexit och Le Pens framgångar är exempel på detta. Det 
vore ett stort misstag att gå dessa krafter till mötes. Kritiken bottnar i 
att EU inte har lyckats förhindra eller lösa samtidens kriser. Den 
kritiken är delvis riktig. Men lösningen ligger inte i att samarbeta 
mindre, utan i att samarbeta mer. Till exempel kan den mänskliga 
tragedi som flyktingkrisen inneburit bara lösas genom en gemensam 
europeisk asylpolitik där alla EU-länder tar ansvar.



Sverige står i dag utanför det tunga viktiga eurosamarbetet, men även 
utanför bankunionen och en europeisk åklagarmyndighet.

Det är lätt att förstå att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna går 
emot dessa samarbeten, eftersom de vill att Sverige lämnar EU. Men 
hur tänker övriga partier? Politiska ledare som i grunden har varit EU-
vänliga börjar nu dra slutsatsen att det är dags att försvaga det europe-
iska samarbetet. Moderaterna bromsar ett fördjupat EU-samarbete. 
Både Centerpartiet och Kristdemokraterna vill se fler ”röda kort”, 
vilket är en omskrivning för att EU ska växla ner i stället för att växla 
upp samarbetet. Socialdemokraterna och Miljöpartiet motsätter sig att 
Sverige är med i de mest centrala EU-samarbetena.

Vi måste föra en diskussion om Sveriges roll i EU. Ska Sverige bli 
EU:s bromskloss? Ska Sverige sälla sig till länder som Polen och 
Ungern och bilda en ny missnöjesklubb i EU? Jag ställer inte frågan 
till V och SD, jag ställer den till övriga partier.

I alliansregeringens första regeringsförklaring skrev vi att ”Sverige 
skall tydligt och klart tillhöra EU:s kärna”, men vårt land är i stället på 
väg till EU:s yttersta periferi. Sverige riskerar att hamna vid sidan av, 
med försvagat politiskt inflytande och ett ekonomiskt mer utsatt läge. 
För oss liberaler är det givet att Sverige inte ska sitta på läktaren utan 
att Sverige ska vara med och forma och fördjupa det europeiska 
samarbete som har gett Europa fred, frihet och välstånd.

Jan Björklund (L), partiledare
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“ Toppmoderat: Kinberg Batra måste avgå

Krav på att moderatledaren Anna Kinberg Batra ska avgå kom-
mer nu inifrån partistyrelsen. Christian Gustavsson, partistyrelse-
ledamot och ordförande i partiets Östgötadistrikt, anser att hon 
måste lämna sin post. Men M-ledaren får stöd av flera stora 
partidistrikt och partisekreteraren Tomas Tobé slår fast att hon 
tänker sitta kvar.

I dag, torsdag, kommer Statistiska centralbyrån (SCB) med sin parti-
sympatiundersökning som görs två gånger per år. I kraft av stora 
resurser jämfört med opinionsinstituten har SCB möjlighet att göra 
mer pricksäkra skattningar av opinionsläget.

Inom Moderaterna är nervositeten stor. Ska SCB bekräfta den katastro-
fala utvecklingen som har synts i andra mätningar? En moderat som 
DN talat med kallar det med galghumor för ”den förmodat svarta 
torsdagen”.

I DN/Ipsos majmätning fick Moderaterna 15 procent, en nedgång med 
10 procentenheter på ett år. Sverigedemokraterna har med marginal 
passerat M som näst största parti och Centerpartiet ligger inte långt 
efter.

Partiledaren måste bytas ut för att få till en vändning, anser Christian 
Gustavsson, ordförande för partidistriktet i Östergötland. Han blev på 
onsdagseftermiddagen den första högre moderata företrädaren som 
öppet krävde partiledarens avgång.



– Även om jag tycker väldigt mycket om Anna så är det uppenbart att 
det här inte fungerar längre. Man kan vara en fantastiskt bra människa 
och en skicklig politiker, men man kan ändå vara på fel plats. Just nu 
är Anna på fel plats, säger Christian Gustavsson till Corren.

Liknande tongångar framfördes tidigare under onsdagen av flera 
anonyma företrädare inom distrikten Stockholms stad och län i DN 
och i andra medier. Kinberg Batras bristande förmåga att kommuni-
cera partiets politik pekas av en källa ut som skälet till att hon bör 
avgå. Väljarna förstår henne inte och kommer därför inte att rösta på 
henne, lyder ett resonemang.

En ledande Stockholmsmoderat som DN har talat med pekar på en 
undersökning av opinionsläget i moderatstyrda Nacka kommun som 
ett skäl till att Anna Kinberg Batra bör bytas ut. Undersökningen visar 
ett tvåsiffrigt gap mellan hur väljarna skulle rösta kommunalt och i 
riksdagsvalet.

Besvärande för Anna Kinberg Batra är också en opinionsmätning som 
redovisades på riksdagsgruppens möte i tisdags. Den visade att M bara 
skulle få 14 respektive 19 procent i Stockholms stad och län om det 
vore val i dag. Valresultatet 2014 var 27 respektive 28 procent.

Partisekreteraren Tomas Tobé säger i en kommentar om avgångs
kraven:

– Moderaterna har tappat i opinionen och vi är i ett allvarligt läge. Det 
väcker givetvis frustration, vilket ligger till grund för detta. Nu är det 
dock viktigt att stå enade för att föra ut vår politik om hur vi vill 
utveckla Sverige och Anna Kinberg Batra har ett starkt stöd hos de 
moderata förbunden för att vända detta.

I SVT:s Aktuellt sade partisekreteraren att han har daglig kontakt med 
sin partiledare.

– Anna Kinberg Batra är redo att ta till sig av den kritik som finns, 
sade Tobé.

Samtidigt väcker avgångskraven ilska i två av de största partidistrik-
ten, Skåne och Västra Götaland.

– Det här verkar komma från Stockholms län där det finns ett antal 
yngre riksdagsmän och kommunalpolitiker som ägnar sig åt intriger 
och försöker skada Anna mitt i uppmarschen mot en valkampanj. Det 
är bara att göra partiet illa, säger Johnny Magnusson, distriktsord-
förande i Västra Götaland.

Hans motsvarighet i Skåne slår också en verbal näve i bordet.

– Tyvärr är det så att det i vårt parti finns kommunalråd och andra 
ledande företrädare som är så jävla bortskämda. De har bara varit med 
under perioden från 2006 och framåt. Man är så bortskämd, man 
kunde i alla lägen luta sig mot Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Nu 
får man bekänna färg, säger Lars-Ingvar Ljungman, 
distriktsordförande i Skåne.

Däremot avstår flera skånska kommunalråd från att uttala sitt stöd för 
Kinberg Batra, enligt Sydsvenskan.

Även i det för riksdagsvalet så viktiga Stockholmsområdet är Modera-
terna splittrade. DN har talat med flera kommunalråd som ger Anna 
Kinberg Batra sitt stöd. En av dem är Mats Gerdau i Kinberg Batras 
egen hemkommun Nacka. Han säger sig inte ha hört några uttalade 
avgångskrav. Anonyma krav ser han som ”fega”. Däremot bekräftar 
han att det finns en utbredd oro för partiets läge.



– Vi behöver bli bättre på att beskriva en positiv framtidsbild. Där är 
Anna den viktigaste spelaren men inte den enda. Vi måste göra det 
tillsammans i partiet, säger Gerdau.

Mitt under denna kris befinner sig Anna Kinberg Batra på resa i USA. 
Hon har via sin presschef Linda Norberg avböjt att kommentera 
avgångskraven.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se

Hans Olsson hans.olsson@dn.se

Hans Rosén hans.rosen@dn.se “ 

“Fakta. Tänkbara efterträdare

Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson, pekas ut som tänkbar 
efterträdare till Anna Kinberg Batra. Han har dock bestämt sagt att han 
inte är intresserad.

Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, har synts 
flitigt i medierna efter valet.

Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson, som varit stabschef hos 
den tidigare moderatledaren Fredrik Reinfeldt, har synts mycket i 
medierna efter omsvängningen i migrationspolitiken.

Mikael Odenberg, tidigare minister och i dag generaldirektör på 
Svenska kraftnät, har profilerat sig som en ledande moderat som hellre 
ser samarbete med S än ett närmande till SD. “
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“ Moderaterna är på väg att råka i panik

Analys Moderaterna är i allvarlig kris och på väg att råka i panik. 
Interna kritiker vill stoppa opinionsraset genom att byta parti-
ledare. Det är möjligt att Kinberg Batra byts ut, men tveksamt om 
det löser krisen. Moderaternas problem är större än partiledaren.

Opinionsmätningar fungerar som en febertermometer med omvänd 
skala. Det är när opinionssiffrorna blir lägre som tillståndet blir riktigt 
smärtsamt, med illamående och yrsel i politiken.

Moderaterna har krympt dramatiskt. Det leder till en bävan för färre 
mandat i riksdag och beslutande församlingar, för mindre inflytande 
och krisstämpel.

Partiet lider av ett nedsatt allmäntillstånd. Ett provsvar kommer i dag, 
torsdag, i form av Statistiska centralbyråns stora partisympatiunder-
sökning. Om den visar en stor försämring måste det till en ny kur.

DN/Ipsos senaste mätning har skapat en stark rädsla för att Modera-
terna, som ser sig som ett statsbärande parti efter Reinfeldttiden, i 
stället ska bli landets fjärde största. I den senaste mätningen var M och 
C statistiskt sett på samma nivå. Det sprider panik i M.

Moderaternas problem bottnar i det nya politiska landskapet, där 
Sverigedemokraterna har växt sig allt starkare. Samtidigt har de gamla 
Reinfeldtmoderaterna tröttnat på de nya hårda moderaterna och väljer i 
stället C.
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Den borgerliga alliansen befinner sig i upplösning och Anna Kinberg 
Batra har inte lyckats ena den. Många ledande moderater pekar mot 
SD som enda sättet att få regera.

Många har, naivt, trott att Jimmie Åkessons parti ska stödja Anna 
Kinberg Batra som statsminister utan att kräva något tillbaka. Den 
villfarelsen har SD-företrädare börjat ta ur dem. Det gör SD-vägen 
mindre lockande för Moderaterna.

Liberalernas Jan Björklund har börjat cirkla som katten kring het gröt 
runt Socialdemokraterna. Han säger det inte men visar alla tecken på 
att som en sistahandslösning kunna tänka sig ett regeringssamarbete 
med Stefan Löfven.

Det är ett väldigt svårt läge för en Moderatledare, det måste man ge 
Anna Kinberg Batra. Hon har försökt placera partiet i spagat mellan de 
besvikna väljarna som går till C och de som går till SD och hålla alla 
vägar öppna för att kunna ta över som statsminister efter nästa val.

Efter hennes besked i januari om att bryta SD:s politiska isolering har 
förvirringen kring Moderaternas kurs blivit total.

Anna Kinberg Batra säger att hon vill öppna för politiska samtal med 
SD samtidigt som hon kallar partiet rasistiskt. Hon säger att hon vill 
fälla regeringen Löfven redan nu i höst, men är oförmögen att svara på 
hur landet då ska kunna regeras. Hennes besked går inte ihop och är 
inte förtroendeingivande.

Frågan är om hon klarar av att genomföra ännu en kursändring, hennes 
förtroende i väljarkåren har ju utvecklat sig katastrofalt.

Även om krisen är långt allvarligare än att inskränka sig till 
partiledarens bristande kommunikationsförmåga så kan ett 
partiledarskifte komma, som en signal till väljarna om att M förändras.

Nu börjar de uttalade avgångskraven att komma, först ut var Christian 
Gustavsson, ordförande för M i Östergötland och ledamot i 
partistyrelsen. En rad andra M-företrädare vill inte svara på om de 
stöder sin partiledare, medan några andra går ut och målande uttalar 
stöd.

Det understryker allvaret i Kinberg Batras situation.

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se Politisk kommentator “
Nyheter

Lista

Större text
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Expert: ”Det är oklart vad M står för”

Fallande opinionssiffror är drivkraften bakom att Anna Kinberg 
Batra ifrågasätts. Moderaterna har tappat positionen som näst 
största parti till Sverigedemokraterna, och Centern är hack i häl.

I DN/Ipsos majmätning fick M 15 procent, den lägsta noteringen sedan 
oktober 2002. Det är bakgrunden till de avgångskrav, från anonyma 
källor, som har framförts i medierna de senaste dagarna.

På ett år har Moderaterna fallit 10 procentenheter i opinionen, från 25 
procent i maj 2016. Huvuddelen av raset har skett sedan M-ledaren 
Anna Kinberg Batra i januari lämnade nya besked om partiets relation 
till Sverigedemokraterna. Hon sade då att hon redan före nästa val 
ville fälla den rödgröna regeringen med SD:s hjälp. Hon öppnade 
också för samtal med SD i enskilda frågor.

Resultatet blev en brant utförsbacke från 23 procent av väljarstödet i 
januari till 15 i maj. Annie Lööf (C) tog kraftigt avstånd från allt 
samröre med SD. Centerns uppgång under samma period är 5 
procentenheter, från 8 till 13.

David Ahlin, opinionschef på Ipsos, pekar på stora förskjutningar i 
både väljarkåren och partilandskapet som den avgörande orsaken till 
att M tappat väljare till både C och SD.

– Moderaterna brukar kalla sig liberalkonservativa. Det fungerade bra 

så länge den politiska diskussionen fördes längs höger-vänsterskalan 
och handlade om skatter och den offentliga sektorns storlek.

Från 2014 har andra politiska frågor tagit mycket mer plats, menar 
David Ahlin. Det handlar om brytningen mellan det nationella och det 
globala perspektivet och konflikten mellan en konservativ hållning och 
en liberal.

– SD har positionerat sig som ett tydligt nationalistiskt, 
socialkonservativt parti. Centern har lyckats vara tydliga med en 
frihetlig ideologi. Det är oklart vad Moderaterna står för samtidigt som 
de kläms mellan två tydliga ideologiska alternativ, säger David Ahlin.

Svårigheterna har spätts på av att Anna Kinberg Batra inte har vunnit 
väljarnas förtroende. I DN/Ipsos senaste mätning föll hon till tredje 
plats bland partiledarna.

Många moderater menar att Statistiska centralbyråns stora mätning av 
partisympatier får stor betydelse för partiledarens framtid. Årets första 
mätning kommer i dag, torsdag.

David Ahlin anser att det är befogat att fästa stort avseende vid SCB:s 
resultat. Större resurser än vad de privata opinionsinstituten har borgar 
för högre träffsäkerhet: urvalet är bättre, bortfallet mindre och antalet 
intervjuer fler.

– SCB:s mätning bör vara den som bäst visar läget i opinionen, säger 
David Ahlin.
Hans Rosén hans.rosen@dn.se “
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“Viktor Barth-Kron: Mycket talar för att 
1970-talet har tagit slut

Borgerlighetens rädsla för det socialdemokratiska spöket under 
sängen förefaller lite överdriven.

När de parlamentariska realiteterna nu gått upp för allt fler har diskus-
sionen om en eventuell blocköverskridande regering tilltagit – liksom 
argumentationen emot en sådan. Motståndare saknas förvisso inte. De 
finns till vänster, men just nu är det från höger som varningens finger 
höjs mot framför allt Jan Björklund (L) och Annie Lööf (C), som av S 
utpekas som önskepartners. Tongångarna är bekanta:

Borgerliga partier som samarbetar med Socialdemokraterna straffas av 
väljarna. Titta på Folkpartiet på 1970-talet och Centern på 1990-talet. 
Att samarbeta med Socialdemokraterna är över huvud taget förödande 
för mindre partier. Titta på Miljöpartiet i dag.

Det är självklart bra att lära av historien. Ibland kan man dock fråga 
sig om inte vissa tittar så mycket bakåt att de inte ser vad de har fram-
för näsan.

Väljarna har sedan länge meddelat att gamla sanningar inte gäller. 
Sedan dåvarande Folkpartiets uppgörelser med regeringen Palme har 
tre nya partier tagit plats i riksdagen, ett av dem samlar omkring en 
femtedel av väljarna. Blockpolitiken är redan död – inte för att Jan 
Björklund sade något i förra söndagens ”Agenda”, utan för att väljarna 
har bestämt det.

Situationen nu är också annorlunda på andra sätt. Socialdemokraterna 
var i de varnande exemplens 70- och 90-tal ett parti med långt över 40 
procent av rösterna. I dag pendlar de i opinionen mellan 25 och 30 
procent.

Här finns en intressant dynamik. Socialdemokrater vill gärna ge 
intryck av att det är som förr, när elefanten S kunde söndra och härska 
och välja partners efter behag. Borgerliga politiker och opinionsbildare 
går skrämda på det, och alla dansar vidare i samma dans.

I verkligheten är det ju inte alls så det förhåller sig. Den största 
anledningen för S att försöka samarbeta med C och L är inte att de 
hemskt gärna vill, eller ens för att de så gärna vill förstöra den borger-
liga sammanhållningen. Det är att de måste.

Redan i slutet på 90-talet räckte det inte längre med två partier (S och 
V) för att skapa en vänstermajoritet i riksdagen. Göran Persson insåg 
det, och sydde motvilligt och alltmer frustrerad in MP i den rödgröna 
kostymen. Sedan dess har stödet för vänstersidan sjunkit ytterligare, 
varför det behövs ännu fler partier. Det är där C och L kommer in i 
bilden.

Det finns också en avgörande skillnad mellan Miljöpartiets situation i 
dag och det läge som Liberalerna och/eller Centern skulle ha i ett 
samarbete med S.

MP har inte bara varit en liten partner till ett stort parti, de har också 
haft riksdagens majoritet (de borgerliga och SD) emot sig i en lång rad 
hjärtefrågor. Även om de ”vunnit” mot S har de förlorat mot riks-
dagen. L och C skulle tvärtom kunna ta stöd mot riksdagens höger-



majoritet, och sin egen vågmästarroll, i eventuella förhandlingar med 
S. Sämre utgångslägen kan man tänka sig.

Vi vet förstås inte hur det skulle gå. Läget är som sagt nytt. Men det 
finns alltså en hel del som talar för att det inte är Centern eller Libera-
lerna som skulle fara mest illa av en koalition med Socialdemokra-
terna. Medan Lööf och Björklund åtminstone skulle kunna peka på hur 
politiken blivit mer liberal än den varit tidigare, det vill säga nu, finns 
det skäl att vänta sig årtusendets svekdebatt när Socialdemokraterna 
tvingas använda reformutrymme till att avskaffa värnskatten.

Vem som går ur den koalitionen som största parti är faktiskt en öppen 
fråga.

Viktor Barth-Kron viktor.barth-kron@dn.se “

“ För övrigt...

... är den växande interna kritiken mot Moderaternas partiledning 
mycket samstämmig: Man saknar en ”tydlig linje” och tycker att 
”kommunikationen” är för dålig.

Exakt vilken tydlig linje det är som borde kommuniceras bättre 
framgår dock inte, inte ens från anonyma källor. Och kanske är det 
någonstans där som det verkliga problemet finns. “
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Partisympatiundersökningen (PSU) i maj 2017– Val idag:

SCB.Partisympatiundersökningen maj 2017

Partisympatiundersökningen visar att ett riksdagsval i maj skulle 
ge regeringspartierna (S+MP) 	
 	
 35,6 procent av rösterna. 
Allianspartierna (C+L+M+KD) skulle få 37,6 procent, 
Sverigedemokraterna 	
 	
 	
 18,4 procent, 
Vänsterpartiet 	
 	
 	
 	
 6,3 procent och 
övriga partier 	
 	
 	
 	
 2,2 procent av rösterna.

För regeringspartierna sammantaget noteras en statistiskt säkerställd 
minskning jämfört med riksdagsvalet 2014. 

Socialdemokraterna skulle vid val i maj 
2017 få	
 	
 	
 	
 	
  31,1 (±0,9) procent av 
rösterna medan Miljöpartiet skulle få 	
    4,5 (±0,4) procent.

För allianspartierna som block noteras en statistiskt säkerställd minsk-
ning jämfört med riksdagsvalet 2014. 
Centerpartiet skulle vid val i maj få 	
 	
 11,3 (±0,6), 
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 	
 	
 5,0 (±0,4), 
Moderaterna 	
 	
 	
 	
 	
 18,1 (±0,7) 
och Kristdemokraterna 	
 	
 	
 3,2 (±0,4) procent.

Sverigedemokraterna skulle få 	
 	
 18,4 (±0,8), 
Vänsterpartiet 	
 	
 	
 	
 6,3 (±0,4) 
och övriga partier skulle vid val i maj få 	
 2,2 (±0,3) procent av 
rösterna. 
Bland övriga partier är Feministiskt initiativ störst.
Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 	
 18 procent i maj 2017.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, maj 2017, och 
skillnaden mot riksdagsvalet 2014.

Förändringen avser jämförelse mot riksdagsvalet 2014 i procenten-
heter. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).



Nettoflöden från november 2016 till maj 2017. Procent av 
väljarkåren*

* I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från 
november 2016 till maj 2017 för de olika partierna. Siffrorna anger 
signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga 
som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man 
skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle. (Ovägda 
underlag återfinns i tabell 22 i tabellpublikationen som publiceras 7 
juni.)



Nettoflöden från riksdagsvalet 2014 till maj 2017. Procent av 
väljarkåren*

* I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från riks-
dagsvalet 2014 till maj 2017 för de olika partierna. Siffrorna anger 
signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga 
som både lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2014 och vilket 
parti man skulle rösta på vid val i maj 2017. Flödena kan inte använ-
das för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från 
valet 2014 eftersom det också förekommer flöden mellan partier och 
”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 21 i tabellpubli-
kationen som publiceras 7 juni.)



Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor (K) och 
män (M). Maj 2017

Kommentar: om männen röstat som kvinnrna hade 
Sverigedemokraterna fått 14,6%

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2017 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt 
urval omfattande 8 973 i riksdagsval röstberättigade personer utan 
övre åldersgräns. Från och med undersökningen i maj 2015 samlas 
svar från dessa personer in genom såväl telefonintervjuer som 
webbenkäter. Introduktionen av sådan blandad insamling genomfördes 
under kontrollerade former och analyser av svarsmönster har genom-
förts inför publicering. Urvalsmetodiken är exakt densamma som 
tidigare, med ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. 
Skillnaden ligger i att urvalet har getts möjlighet att besvara frågorna 
via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare 
under insamlingsperioden kontaktats via telefon. I likhet med tidigare 
undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till 
mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 23,7 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer 
och saknar telefon), 3,1 procent varit alltför sjuka för att intervjuas 
samt 19,6 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individ-
bortfallet uppgår till 46,4 procent. Det totala antalet svarande är 4 808, 
motsvarande 53,6 procent. Det förekommer också att personer inte 
velat besvara vissa frågor. Data samlades in under perioden 28 april till 
28 maj. En mer utförlig bortfallsredovisning tillgängliggörs i samband 
med publiceringen den 7 juni.

Resultaten presenteras i form av  punktskattningar ± felmarginaler. Det 
intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 
95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 pro-
cents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga 
systematiska fel förekommer.



Nästa publiceringstillfälle
Partisympatier, samt EU- och eurosympatier, maj 2017, totalt och i 
olika demografiska grupper, publiceras den 7 juni 2017 kl. 09.30.
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Mer om statistiken
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Statistikansvarig myndighet och producent
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“Blockgränsen måste brytas för majoritet

Samarbete över blockgränsen är enda sättet att bilda stabila rege-
ringar, om valresultatet blir som SCB:s senaste opinionsmätning. 
Sverigedemokraterna är näst största parti och de allianspartier 
som klarar riksdagsspärren samlar bara 34,4 procent. Även de 
rödgröna är långt ifrån egen majoritet.

Efter en krisartad vår såg moderater med bävan fram emot ”svarta 
torsdagen” då Statistiska centralbyråns opinionsmätning skulle 
offentliggöras. SCB:s mätning är den största i sitt slag och tillmäts 
därför stor betydelse.

Beskedet från SCB blev inte det skräckscenario för M som det har 
spekulerats om, men illa nog. Ett väljarstöd på 18,1 procent bekräftar 
att det största borgerliga partiet har tappat dramatiskt i opinionen. I 
SCB:s förra mätning i november hade M 22,8.

SCB bekräftar också en annan trend: att Sverigedemokraterna blivit 
landets näst största parti. Med 18,4 procent har SD ett litet övertag på 
M.

Moderaterna har öppnat för att ta hjälp av SD för att få till ett rege
ringsskifte men partisekreteraren Tomas Tobé hoppas framför allt på 
ett lyft för alliansen.

– Jag hade förväntat mig låga siffror och jag är inte nöjd med 18 pro-
cent. Det här visar att både Moderaterna och alliansen som helhet nu 
måste samla sig för att erbjuda ett starkt regeringsalternativ. Vi har ett 
politiskt komplicerat läge, säger han.

Centerns uppgång syns också i SCB:s mätning (11,3 procent) och den 
kompenserar alliansen för en del av Moderaternas tapp. Samtidigt 
hamnar Kristdemokraterna under spärren med 3,2 procent och skulle 
om det var val i dag inte komma in i riksdagen. Trots krisen är varken 
byte av strategi eller partiledare aktuellt, enligt partisekreterare Acko 
Ankarberg Johansson.

– Men det här visar att vi har långt kvar till det valresultat som vi 
behöver och anser att vi förtjänar, säger hon.

SCB:s resultat förstärker bilden av ett partilandskap i omvandling och 
därmed den traditionella blockpolitikens begränsningar. DN har utifrån 
mätningen räknat fram väljarstödet för sex olika regeringsunderlag 
som har figurerat i resonemangen inför 2018 års val.

Av de sex konstellationerna är det bara två som ger en klar majoritet. 
Den ena har Jan Björklund (L) och Annie Lööf (C) pekat ut som 
andrahandsalternativet om inte alliansen blir större än de rödgröna. 
Det handlar om ett samarbete mellan S och hela alliansen som enligt 
SCB skulle samla 65,5 procent, KD ej medräknat eftersom partiet 
ligger under spärren.

Det andra alternativet som ger majoritet är det som både Stefan Löfven 
(S) och de gröna språkrören ofta talar om i positiva ordalag: en kvar-
tett bestående av S, MP, C och L. Den skulle om SCB:s mätning var 
ett valresultat samla 51,9 procent.

Övriga fyra konstellationer skulle alla ge en mer eller mindre svag 
minoritetsregering (se grafik). Men SD:s gruppledare Mattias Karlsson 
har inte gett upp hoppet om att ett närmande ska kunna ske mellan 
hans parti och alliansen i dess helhet, givet SD:s starka position i 
opinionen.





– Vi vill verkligen byta regering och jag hoppas att samtliga borgerliga 
partier tar sitt förnuft till fånga och inte låter Stefan Löfven regera 
landet på det här sättet i fyra år till, säger han.

Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad anser att 
blocköverskridande samarbete är vägen framåt för Sverige.

– När vi blickar ut i Sverige så har kommunerna i hög grad gått före. 
Där sitter man i samarbeten över blocken, just för att man tar ansvar 
för att utveckla kommunen, öka tillväxten och ta ansvar för välfärden. 
Vi socialdemokrater vill se mer av samarbeten i svensk politik även på 
nationell nivå, säger hon.

S får 31,1 procent i SCB-mätningen, en uppgång sedan i november 
och i nivå med valresultatet 2014. Lena Rådström Baastad ser det som 
ett kvitto på att statsminister Stefan Löfvens ledarskap uppskattas.

Den andra parten i regeringen är i ett mer krisartat läge. Miljöpartiet 
hamnar på 4,5 procent av väljarstödet och klarar alltså med nöd och 
näppe riksdagsspärren.

– Det har varit en tuff tid för oss och det har väljarna sett, säger 
partisekreteraren Amanda Lind som ser positivt på blocköverskridande 
samarbeten.

– Sverige behöver stabila förutsättningar efter nästa val. Vi tror att det 
är viktiga att vi inte låser oss och vi har alltid kunnat samarbeta över 
blockgränsen, säger hon.

Hans Olsson hans.olsson@dn.se
Hans Rosénhans.rosen@dn.se “

DN FREDAG 2 JUNI 2017

“ Ledarstriden i L kan öppna för ett kliv 
över mitten

Analys. Det enda som är klart inför nästa riksdagsval är att det 
kommer att bli smärtsamt att bilda regering. Alliansens makt-
drömmar har gått i kras och kaoset i det borgerliga samarbetet är 
snart monumentalt. Nu pågår ledarstrider i både Moderaterna 
och Liberalerna, och Centerns Annie Lööf kan bli tvungen att äta 
upp sin högra sko om Sverige ska få en ny regering.

Det är mycket som ter sig omöjligt i svensk politik just nu. Varken 
alliansen eller de rödgröna har någon majoritet i opinionsmätningarnas 
Rolls-Royce, Statistiska centralbyråns partisympatimätning. Eftersom 
Kristdemokraterna ligger under riksdagsspärren skulle de rödgröna 
vara största block i riksdagen, men långt ifrån med någon majoritet de 
heller.

Teoretiskt sett skulle något av blocken kunna regera med stöd av SD, 
men det är mycket osannolikt. SD med sina drygt 18 procent kommer 
inte heller att stå med armarna i kors och låta Anna Kinberg Batra, 
Annie Lööf och resten av alliansen styra efter egna huvuden.

En moderat minoritetsregering som har stöd av SD i riksdagen är långt 
borta, sett till väljarstödet.

Det är inte heller troligt att partierna gör en ny decemberöverenskom-
melse om spelregler som möjliggör att det största blocket kan styra i 
minoritet. Spåren förskräcker.

mailto:hans.olsson@dn.se
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Nej, det som verkar minst osannolikt är en regering bestående av S, L 
och C eller S, L, C och MP. Den skulle kunna styra ganska stabilt till 
och med utan majoritet, för risken att SD, M och V skulle slå sina 
påsar ihop är minimal.

Men en sådan regering förutsätter att Annie Lööf först äter upp sin 
högra sko. Hon sade före valet 2014 att hon hellre skulle äta upp den 
än att bli ett stödhjul till Socialdemokraterna. I januari öppnade 
Moderaterna dörren på glänt för SD, vilket fick Annie Lööf att säga att 
om M och KD föredrar ett samarbete med SD så kommer C att bli ett 
oppositionsparti.

Sedan dess har C-ledaren sagt att om inte alliansen kan få egen 
majoritet är en möjlighet att den förhandlar med S om stöd. Men ett 
regeringssamarbete med S utan resten av alliansen avfärdar hon. Om 
opinionsläget står sig är Lööfs linje ohållbar. C måste välja mellan S 
och SD om partiet ska ge sina väljare inflytande, och det är mycket 
svårt att tro att valet skulle bli SD.

Liberalernas Jan Björklund har varit tydligare och talat om en regering 
över blockgränsen som en möjlighet. Hans utmanare, Birgitta Ohlsson 
sade i Aktuellt på torsdagskvällen tydligt att hon skulle kunna sätta sig 
i en regering med Stefan Löfven, om alliansen inte kan bilda regering. 
Det kommer att bli mycket svårt, även om det inte är omöjligt, för 
henne att avsätta den politiska räven Björklund, som varit partiledare i 
snart tio år. Men hennes utmaning kan om inte annat bidra till att 
Liberalerna är beredda att kliva över blockgränsen och bilda en 
mittenregering. Därom råder ingen strid.

Frågan är vilken plats Moderaterna och Kristdemokraterna har då. KD 
har överlevt genom stödröster, men utan alliansen är det osäkert om 
livlinan håller. M fortsätter att se på Socialdemokraterna som 
huvudfienden, och ser sig samtidigt som ett naturligt statsministerparti. 
I det nuvarande opinionsläget ger det inte så många andra möjligheter 
än att samarbeta med SD.

I Moderaterna pågår det en ledarstrid. Bakom den finns en kamp om 
synen på SD. En del av partiet är mån om att SD ska räknas in i 
förhandlingsunderlaget. Stängs SD ute kommer politiken att vridas 
längre åt vänster, argumenterar de.

Andra i Moderaterna pekar på främlingsfientlighet och rasism i partiet 
och varnar för var att ett samarbete skulle föra M i en odemokratisk 
riktning.

Hur denna interna Moderatstrid slutar är viktigt för Sverige på längre 
sikt. Högerpopulistiska partiers inflytande har historiskt och i andra 
länder ofta avgjorts av hur det konservativa partiet har agerat.

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “

Nyheter

Lista

Större text

Stäng
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“ Birgitta Ohlsson utmanar Jan Björklund 
som partiledare

Det blir öppen strid om partiledarposten i Liberalerna på lands-
mötet i november. Det står klart sedan den tidigare EU-ministern 
Birgitta Ohlsson på torsdagskvällen meddelat att hon utmanar 
Jan Björklund om partiledarposten. Men enligt valberedningens 
ordförande har Björklund fortfarande ett starkt stöd i partiet.

– Efter en väldigt stark diskussion inom mig själv och ett moget 
övervägande kommer jag att säga ja till att vara till förfogande till att 
kunna bli partiledare, sade Birgitta Ohlsson i SVT Aktuellt.

Birgitta Ohlsson tror att väljarna vill ha mer ”raka rör och mer 
socialliberala inslag”.

– Jag vill inte överdriva de ideologiska skillnaderna mellan mig och 
Björklund. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om tonläget, 
tyngdpunkten och tonvikten. Och kanske också den ideologiska 
trovärdigheten, där vi har landat väldigt olika, säger hon i Aktuellt.

När hon i Aktuellt får frågan om vad hon gör om utmaningen mot 
Björklund misslyckas svarar Birgitta Ohlsson:

– Då får jag, på samma sätt som Jan Björklund, tänka som så att man 
får göra något annat i politiken. Då lämnar jag.

Fram till den 23 augusti är nomineringsprocessen öppen inför 
Liberalernas landsmöte den 17–19 november. Två av 21 länsförbund, 

Uppsala och Örebro, har hittills nominerat Birgitta Ohlsson som 
partiordförande.

– Det förnyelsearbete som har påbörjats inom Liberalerna har inte tagit 
den fart som det borde ha fått efter valet, säger Malin Sjöberg Högrell, 
ordförande i Uppsala.

Det andra länsförbund som har nominerat Birgitta Ohlsson är Örebro. 
Även lokalavdelningarna i Jönköping, Nynäshamn, Järfälla och Kista/
Rinkeby tycker att nuvarande partiledaren gjort sitt.

Men 55-årige Björklund, som anser att ”erfarenhet inte är någon 
belastning” när många andra partiledare är i 30-årsåldern, vill fortsätta.

– Jag är både taggad och sugen att fullfölja förnyelsen av vårt parti 
fram till landsmötet, säger han.

Björklund anser att han har ett starkt stöd i partiet. Uppfattningen delas 
av valberedningen.

– Just nu bedömer jag att stödet för honom i partiet är detsamma som 
för två år sedan, säger ordföranden Olle Schmidt.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “

“Fakta. Björklund vs Ohlsson
Jan Björklund, 55 år. Partiledare sedan 2007. Utbildningsminister 
under åtta år.

Birgitta Ohlsson, 39 år. Tidigare EU-minister och riksdagsledamot 
sedan 2002. “

mailto:matsj.larsson@dn.se
mailto:matsj.larsson@dn.se


DN FREDAG 2 JUNI 2017

“ Tunga röster ger fortsatt stöd för Anna 
Kinberg Batra som partiledare

Moderaterna sluter, nästan, leden men kräver hårdsatsning på 
alliansen och bort från SD. Anna Kinberg Batra får en frist att 
vända opinionsraset, bättre förklara politiken och göra omtag.

Ordförande för Moderaterna i Östergötland, Christian Gustavsson, är 
mycket bekymrad över SCB-mätningen och står kvar vid sitt krav på 
Kinberg Batras avgång:

– Det förefaller som att det går en lättnadens suck genom mitt parti 
just nu för 18,1 procent, och det är jag ganska bekymrad över.

Men viktiga aktörer som M i Stockholms stad och län och Muf anslu-
ter sig till, bland andra, länsförbunden i Skåne och Västra Götaland 
som uttalat fortsatt förtroende för Kinberg Batra.

– Just nu har vi förtroende för Anna Kinberg Batra, men det är vill-
korat med att man gör förändringar, säger Moderata ungdomsförbun-
dets ordförande Benjamin Dousa.

Kjell Jansson, ordförande för M i Stockholms län, har också fortsatt 
förtroende för partiledaren men är kritisk till trevarna till SD.

– Jag tycker att man ska vara tydlig med att vi jobbar stenhårt för en 
borgerlig allians och att vi vill sy hop politiken med de andra borger
liga partierna och ett alternativ till det rödgröna styret.

TT “
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“M-ledaren stuvar om i partitoppen

Moderatledaren Anna Kinberg Batra är självkritisk efter kraven 
på hennes avgång. Men hon tänker sitta kvar och petar i stället 
veteranen Beatrice Ask som rättspolitisk talesperson, en roll som 
tas över av partisekreteraren Tomas Tobé. En av hennes främsta 
kritiker tror nu att hon sitter kvar över valet.

På en pressträff i Moderaternas nya lokaler på Blasieholmen i Stock-
holm meddelade Kinberg Batra på fredagen att partisekreterare Tomas 
Tobé slutar med omedelbar verkan. Han ska ersätta den tidigare 
justitieministern Beatrice Ask som rättspolitisk talesperson. Vad hon 
ska göra i stället är inte klart.

Ask vill inte svara på frågor, utan hänvisar till ett inlägg på mikro-
bloggen Twitter:

”Partiordföranden bestämmer laguppställningen. Svårare än så är det 
inte.”

Den biträdande partisekreteraren Anders Edholm blir tillförordnad 
partisekreterare i väntan på att en efterträdare till Tomas Tobé utses.

– Tomas Tobé har lett förändringarna i de frågorna som jag också vill 
genomföra och låta honom göra. Då får vi också tillfälle att utse en ny 
partisekreterare som blir vår valgeneral. Beatrice Ask värderar jag 
mycket högt. Hon väldigt mycket kunnig och erfaren och kommer att 
få en ny roll, säger Anna Kinberg Batra.

Har Tomas Tobé varit felfri som partisekreterare?



– Jag tycker att han varit en väldigt bra partisekreterare. Det här 
handlar om att använda hans politiska kapacitet fullt ut i en politisk 
roll och låta en ny partisekreterare vara den som jobbar med organisa-
tionen, kommunikationen och att vinna valet.

Vad säger du till kritikerna som tycker att du ska avgå i stället?

– Jag tar till mig av kritiken. Jag är långt ifrån felfri. Jag tycker att jag 
brustit i kommunikation och tydlighet. Det vill jag ändra på. Men jag 
är ändå besluten att gå starkare ur det här och ta ansvar för att leda vårt 
arbete framåt.

Hon säger att alla kostnader för henne och maken av den privata delen 
av resan bekostas av dem själva.

Vad är det som du inte är nöjd med ditt partiledarskap hittills?

– Hur jag har nått ut. Jag är väldigt engagerad i det här, och då reagerar 
jag själv på när jag får höra att ”hon är så stel i tv” och ”hon svarar inte 
på några frågor”. Då har budskapet och engagemanget inte nått ut. 
Men jag brinner enormt för det här. Då får man fråga sig i sådana här 
lägen om det är värt det, orkar jag och så vidare. Och ja, det gör jag, 
eftersom det här är så viktigt. Jag vill att det ska synas.

Men du säger att du inte känner igen dig i bilden. Hur ska du då kunna 
ändra dig?

– Vara mig själv, jobba hårdare och prioritera hårdare de tillfällen som 
syns mycket. Man har alltid många uppgifter som man förväntas ägna 
sig åt, men jag vill prioritera det som verkligen gör skillnad för att nå 
ut med mitt budskap.

Ordföranden för det enda partidistrikt som krävt hennes avgång, 
Östergötland, är ”försiktigt positiv”.

– Jag tror att det är viktigt och framför allt att Anna själv funderar över 
vad hon behöver förbättra. Det är en sak att säga det, men sedan ska 
det också infrias och det kommer kräva enormt mycket arbete, säger 
Christian Gustavsson.

Men ändrar det din uppfattning om att man borde byta partiledare?

– Min kritik i sak står fast. Men med tanke på att förbunden nu har sagt 
sitt så är ju frågan om avgång rätt överspelad.

Östgötaordföranden anser att Kinberg Batras sommartal på national-
dagen och vem hon utser som partisekreterare blir viktiga för hennes 
möjligheter att vända kritiken på samma sätt som Centerpartiets ledare 
Annie Lööf lyckades med när hon utsattes för en kritikstorm i sam-
band med diskussionen om partiets idéprogram 2013.

Kinberg Batra är nyss hemkommen från en USA-resa där hon bland 
annat träffat den tidigare republikanska utrikesministern Condoleezza 
Rice i Washington och även besökt Kalifornien. Men resan hade också 
en privat del där hon tillsammans med maken, komikern David Batra, 
närvarade vid stabschefen Johan Andréassons vigsel i New Orleans, en 
privat del av resan som paret Kinberg Batra betalade ur egen ficka, 
enligt M-ledaren.

Under resan presenterades mätningen från Statistiska centralbyrån av 
väljarsympatierna där M för första gången var mindre än SD – 18,1 
procent mot 18,4. Men hon valde, till skillnad från Annie Lööf, att inte 
avbryta sin resa.



– Det är aldrig rätt tillfälle att åka utomlands, kan man ju tycka. Å 
andra sidan tycker jag att det är viktigt att göra det ibland. Det är en 
viktig erfarenhet jag vill ha som statsminister, säger Anna Kinberg 
Batra.

Men du funderade inte på det?

– Jo, men jag kom hem så fort det var praktiskt möjligt.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se”

“ Fakta. M-ommöbleringen

Den tidigare justitieministern Beatrice Ask petas som rättspolitisk 
talesperson och ersätts av partisekreteraren Tomas Tobé.

Tomas Tobé lämnar posten som partisekreterare. Det är oklart vem 
som ska efterträda honom.

Anna Kinberg Batra knyter samtidigt de två personer som utpekats 
som möjliga efterträdare, ekonomiskpolitiska talespersonen Ulf 
Kristersson och arbetsmarknadspolitiska talespersonen Elisabeth 
Svantesson, närmare sig för att, som hon uttrycker det, skapa ”ännu 
större fokus” på jobbfrågan. “
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Kinberg Batra väljer en farlig väg

Analys. Moderatledaren använder ett krisande partis formulär 
1A: ”Byt partisekreterare”.Anna Kinberg Batra talar om en djup 
och allvarlig kris för partiet men gör den till en personfråga. Det 
kan bli farligt för henne själv. Partiets såriga förhållande till SD 
och oklara ideologiska kurs vill Kinberg Batra inte reda ut.

Anna Kinberg Batra tog planet till USA och medan hon var där bröt 
det ut ett internt uppror. Bara drygt ett år före valet krävde en läns-
förbundsordförande hennes avgång. Nu är partiledaren åter i landet. På 
fredagen var scenen hennes för att försöka övertyga om att hon kan 
bryta partiets nedgång.

Hon slog fast att Moderaterna är i en förtroendekris, men gjorde ingen 
djupare analys av varför. Kinberg Batra presenterade i stället en kris-
plan med olika åtgärder, från att uttrycka sig tydligare till byta ut par-
tiets rättspolitiska talesperson och partisekreteraren.

Dessutom vill hon satsa hårdare på jobbpolitik, rättspolitik och på 
alliansen. Det var ganska likt den gamla politiken. Det intryck hon gav 
var att Moderaternas kris till stor del handlar om personfrågor. Beske-
det den 19 januari om att bryta Sverigedemokraternas politiska isole-
ring nämnde hon inte alls. Ändå var det efter det besked som botten 
gick ur Moderaterna i väljaropinionen.

Det finns en fara i att göra partiets kris till en personfråga. Ökar inte 
Moderaternas väljarsympatier efter detta är det ju naturligt att snegla 
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på nästa person i hierarkin över den utbytta partisekreteraren, alltså på 
partiledaren.

Anna Kinberg Batra sade att Moderaterna nu går ur period av ompröv-
ning och in i en valrörelse. Valrörelsen börjar nu. Hon tänker uppen-
barligen inte välja mellan konservatism och liberalism, även om de två 
ideologierna blir allt svårare att förena i det nya politiska klimatet. Inte 
heller vill hon reda ut partiets oklara kurs i regeringsfrågan. Kinberg 
Batra har öppnat för överläggningar med SD i enskilda frågor, sam-
tidigt som hon säger att SD är ett rasistiskt parti. Hon vill fälla Stefan 
Löfvens regering redan i höst, men kan inte svara på hur Sverige ska 
styras då.

Kinberg Batra kan försöka med ett nytt skolboksdrag för ledare i kris: 
att ena splittrade styrkor mot en gemensam fiende. Om Anna Kinberg 
Batra kan få de fyra borgerliga partierna med på att fälla regeringens 
budget, och därmed kanske också hela regeringen, i höst får både 
moderater och liberaler lägga de interna striderna på is.

Men att ena alliansen är svårt. Liberalerna rör sig allt närmare ett 
samarbete med S och Centern är hårda motståndare till att fälla bud-
geten.

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson försöker i detta minst sagt 
röriga läge att hålla Anna Kinberg Batra om ryggen. I Karin Erikssons 
intervju på nästa sida tar han tillbaka ett SD-besked som skrämt många 
moderater och ökat kritiken mot M-ledaren.

”Man kan inte få igenom sin statsministerkandidat utan att prata med 
oss”, sa partiets ekonomiskpolitiska talesperson Oscar Sjöstedt i förra 

veckan i en intervju med Dagens Industri.

Många moderater hade trott att Sverigedemokraterna skulle nöja sig 
med att bara få samtala i riksdagen för att stödja en regering ledd av 
M. Därför stödde det att Kinberg Batra gläntade på dörren för SD.

Nu lugnar Jimmie Åkesson dem med att han inte alls behöver fälla en 
moderat statsminister som inte regeringsförhandlar med honom. Han 
kräver i stället gehör för sina krav. Och de gäller politiska beslut, inte 
ministerposter.

Jimmie Åkesson vill se en invandringspolitik som inte tillåter familje-
återförening, vilket går rakt emot kraven från L, C och KD. Han kräver 
satsningar på de fattigaste äldre, hårdare kriminalpolitik och bättre 
villkor för offentliganställda. ”Det är en sak att bli statsminister. Det är 
inte det svåra. Det svåra är att hålla ihop en regering i fyra år om man 
behöver vårt stöd”, säger han. De fyra kraven är början.

SD parti som vill förändra Sverige. Det vill ha ett majoritetssamhälle 
där svenskhet är normen. En del ser den svenskheten enbart som kul-
turell. Andra, som SD:s partisekreterare, ser den också som biologisk. 
Då handlar det om hudfärg.

Det är ljusår från ett liberalt samhälle, där individer har sin frihet att 
leva som de vill, se ut som de vill och ha vilken kultur de vill. Det är 
vägskälet Moderaterna står inför.

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se Politisk kommentator “
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“ Jimmie Åkesson kräver inga samtal för att 
stödja Batra

Sverigedemokraterna kräver inga samtal eller förhandlingar för 
att stödja Anna Kinberg Batra som statsministerkandidat. Det 
beskedet ger partiledaren Jimmie Åkesson till DN. – Det är inte 
viktigt för mig att sitta vid samma bord som Anna Kinberg Batra. 
Det viktiga är vad som kommer ut, säger han.

Det står en liten solblekt svensk flagga på soffbordet i Jimmie Åkes-
sons arbetsrum i riksdagen. Sverigedemokraterna har all anledning att 
hålla den hissad, för enligt opinionsmätningarna är partiet minst lika 
stort som eller större än Moderaterna. Inget av de traditionella blocken 
i svensk politik är i närheten av egen majoritet. Därför ägnas en stor 
del av den politiska debatten åt spekulationer om samspelet mellan 
Sverigedemokraterna och alliansen efter valet 2018.

”Man kan inte få igenom sin statsministerkandidat utan att prata med 
oss” sa partiets ekonomiskpolitiska talesperson Oscar Sjöstedt i förra 
veckan i en intervju med Dagens Industri.

Men enligt Jimmie Åkesson var det uttalandet inte särskilt genom-
tänkt.

– Det här så kallade utspelet från Oscar var ett spontant korridorsamtal 
uppe i kammarfoajén. Jag tror inte att han förväntade sig att någon 
skulle dra några stora växlar på det, säger han.

Detta är Jimmie Åkessons besked när Sverigedemokraterna i helgen 
samlas till valkonferens i Norrköping: Partiet kräver inga samtal eller 
regelrätta förhandlingar för att stödja Anna Kinberg Batra som stats-
ministerkandidat.

– Vi vill ha politiskt inflytande, vi vill ha igenom det som vi lovar våra 
väljare. Om nu inte jag ska betraktas som en statsministerkandidat, så 
har vi två andra att välja på i princip. Och den som genomför det mesta 
av vår politik har goda chanser att bli statsminister med vårt stöd, 
säger han.

Han hävdar att förhandlingarna om statsministerposten kan skötas via 
talmannen.

– Talmannen kallar in partiledarna och försöker bedöma vem som har 
störst möjlighet att få igenom en budget eller att bli statsminister. Och 
talmannen ställer ju frågor till oss. Så förhandlingen sker ju ändå i 
någon mening, säger han.

Man kan få igenom en statsministerkandidat utan att prata direkt med 
dig?

– Ja, det kan man. Det vi behöver är ju garantier för att man komma 
bedriva politik i en viss riktning. Hur man meddelar oss det, det spelar 
inte mig så stor roll. Vi är inte ute efter den ena eller andra positionen. 
Det är inte viktigt för mig att sitta vid samma bord som Anna Kinberg 
Batra och diskutera med henne. Det viktiga är vad som kommer ut. 
Och där tycker jag att vi redan har lyckats påverka Moderaterna.

Det finns inget krav på förhandlingar för att stödja henne som 
statsminister?



– Jag har inga ultimativa krav alls. Vi vill ha så mycket möjligt ut av 
hur vi agerar. Och svårare än så är det inte. Om hon skulle lägga fram 
hela eller väsentliga delar av vårt valmanifest så är vi nöjda.

Du har pekat ut några politikområden som särskilt viktiga. Vad vill du 
ha för besked?

– Invandringspolitiken är helt given. Den får ju vara åtminstone i den 
riktning som Moderaterna har gått nu. Kriminalpolitiken likaså, och 
där ser det mer lovande ut när till och med Centerpartiet har börjat 
profilera sig. Sedan har vi också pratat om att vi vill vara en garant för 
att en borgerlig regering inte går för långt till höger och då har vi lyft 
fram till exempel offentliganställdas villkor som avgörande. Vi kom-
mer inte att ge stöd till någon regering som inte garanterar substanti-
ella förändringar för de fattigaste äldre.

När det gäller invandringspolitiken, vad är det som ni behöver veta?

– Att man inte avser öka asylinvandringen eller den asylrelaterade 
anhöriginvandringen. Det är ju det senare som är den stora knäck-
frågan inom alliansen just därför att det är tre allianspartier som vill 
liberalisera anhöriginvandringen. Det vill vi inte acceptera, naturligt-
vis.

Om alliansen eller Moderaterna sänder rätt signaler, då kan ni stödja 
deras statsministerkandidat?

– Ja, det kan vi. Men sedan kommer vi ju till nästa steg där man ska 
genomföra sin politik. Då vet de att deras regering är beroende av vårt 
stöd och då kan man inte agera hur som helst.

– Det är en sak att bli statsminister. Det är inte det svåra. Det svåra är 
att hålla ihop en regering i fyra år om man behöver vårt stöd.

Det är de sakpolitiska beskeden som gäller och det finns inga krav på 
att ni vid något enda tillfälle ska sitta vid förhandlingsbordet. Förstår 
jag dig rätt?

– Ja. Detta är så hypotetiskt och det ligger så långt borta. Vi vet inte 
vad som ligger på bordet om ett och ett halvt år. Men för mig så är det 
inte viktigt att vi får positioner eller att vi får sitta med i olika sam-
manhang. Det är inte det avgörande. Det avgörande för oss är att vi är 
med och styr landet i rätt riktning.

Är det realistiskt att göra detta i fyra år utan att faktiskt sätta sig och 
förhandla?

– Jag vet inte hur de har tänkt sig.

Men nu ställer jag frågan till dig.

– Det är återigen politikens innehåll som är det avgörande. Hur man 
sköter förhandlingarna är för mig inte intressant.

Blir det inte i så fall ett ganska absurt sätt att bedriva politik på?

– Jo, det är helt absurt. Men jag har väl kommit över den här tröskeln. 
Jag har vant mig vid att de inte vill prata med oss. Då får man väl hitta 
andra vägar.



Jimmie Åkesson är tydlig med att han hellre ser en renodlad moderat
regering än en alliansregering, och att inget tyder på att SD skulle 
stödja Stefan Löfven och Socialdemokraterna.

– Om Moderaterna står fast vid den politiska riktning som de har tagit 
nu, och som jag upplever som betydligt mer konservativ än social-
liberal, så är det väldigt bra, säger han.

Vad tänker du om den debatt som pågår i Moderaterna runt ledarska-
pet?

– Man har ju själv försatt sig i den här situationen genom att man inte 
riktigt vet vad man vill. Sedan skyller man på Anna Kinberg Batra och 
säger att hon är otydlig och en dålig kommunikatör. Men i ärlighetens 
namn är det ju partiet som har varit ganska dåligt generellt. Man har 
svängt väldigt mycket politiskt och jag tror inte att väljarna har upplevt 
det som särskilt trovärdigt.

Hur skulle du beskriva signalerna efter Kinberg Batras utspel om 
samtal den 19 januari?

– Det har inte hänt jättemycket i praktiken. I vissa utskott har vi haft 
samtal med moderater. Men det är inga radikala förändringar.

Hur påverkar det er att Moderaterna gör det här utspelet och sedan 
tappar?

– Vi vet inte riktigt vad som beror på vad. Just nu är det väldigt mycket 
upp och ned. Men Moderaterna är på väg ned, så är det ju.

Ska man tolka det som att det finns ett motstånd i Moderaterna mot ett 
samröre med er?

– Det finns ett motstånd. Det finns också de som hade lämnat för att de 
inte fick det här beskedet tidigare. Och vi har ju fortsatt att ta väljare 
från Moderaterna just därför att det inte upplevs som trovärdigt utan 
som alldeles för sent och otydligt.

Hur mycket kontakt har du haft med Anna Kinberg Batra efter den 19 
januari?

– Vi har hälsat när vi har träffats. Men annars ingen kontakt alls.

Vad beror det på?

– Jag tror inte att hon vill ha kontakt med mig. Hon vill nog helst 
undvika det. Och jag känner att de får sköta sitt nu. Det finns ingen 
anledning för mig att uppvakta henne.

Ni skulle gärna ha haft möten på partiledarnivå?

– Jag tror att det hade varit bra för stabiliteten parlamentariskt om vi 
hade kunnat prata med varandra. Om man tittar på de mätningar som 
har varit, där vi faktiskt är det största oppositionspartiet i princip, 
måste man förr eller senare förstå att det kan vara bra att prata med oss 
om man vill genomföra någonting.

Karin Eriksson “



“ Fakta. Utspelen från SD

SD, M och regeringsfrågan

Maj 2015. SD svänger till en mer positiv syn på vinst i välfärden. Det 
är ett stort steg mot alliansen.

November 2015. SD har landsdagar i Lund och Jimmie Åkesson gör 
klart att han vill se en mitten-höger-regering med SD, M och KD.

Augusti 2016. Jimmie Åkesson håller sommartal hemma i Sölvesborg 
och slår fast att partiet inte kommer att stödja en regering som inte 
förbättrar fattigpensionärernas situation rejält.

Oktober 2016. Åkesson säger i en stor DN-intervju att Anna Kinberg 
Batra kommer att tvingas till samarbete. Det är inte aktuellt, replikerar 
moderatledaren, som också beskriver SD som ”ett dåligt parti med 
dåliga värderingar”.

Januari 2017. M-ledaren Anna Kinberg Batra säger att hon vill fälla S-
MP-regeringens budget och inleda samtal med SD. Det är ett besked 
som skapar djupa sprickor i alliansen.

Konferens i Norrköping

Helgen 3–4 juni samlas Sverigedemokrater i Norrköping till ”SD 
2018”, som är en avspark för partiets valarbete. Det är den största 
konferensen i partiets historia, med sammantaget 1 400 deltagare. “
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“ Björklund varnar för maktstrid

Liberalernas Jan Björklund varnar för att partiet kan skadas av 
den partiledarstrid som seglat upp mellan honom och den tidigare 
EU-ministern Birgitta Ohlsson. Björklund uppmanar länsförbun-
den att sluta upp bakom honom.

– Jag tycker det är olyckligt om vi nu ska ägna sex månader av de 
femton som är kvar till valet nästa år åt interna personkonflikter i 
stället för att nu ägna oss politisk information och politisk debatt, säger 
Jan Björklund på en pressträff i riksdagen.

Björklund efterlyser ”entydiga besked” från länsförbunden så snabbt 
som möjligt. Samtidigt avvisar han Birgitta Ohlsson önskan om en 
medlemsomröstning som omöjlig, eftersom det är partiets landsmöte i 
november som ska välja partiordförande och att det är stadgarna – som 
inte kan ändras dessförinnan – som styr hur valet ska gå till.

– Vi har stadgar precis som andra organisationer som bestämmer hur 
det här ska gå till, säger Jan Björklund till DN.

Så då kan det inte bli någon medlemsomröstning?

– Nej, stadgarna är entydiga, säger Björklund.

Stödet för honom är starkt, enligt valberedningen ordförande Olle 
Schmidt. Partisekreteraren Maria Arnholm gör samma bedömning.



– Som partisekreterare tycker jag att det är en olycklig tidpunkt, säger 
hon om Ohlssons kandidatur. Vi har faktiskt börjat vända medlems-
siffror. Vi har värvat tusen medlemmar sedan årsskiftet och är på gång 
med vår valplanering. Vi börjar precis få upp farten och då tycker jag 
som partisekreterare att det är väldigt viktigt att vi kan hålla det tåget 
rullande, säger Arnholm.

EU-kommissionären Cecilia Malmström, som har stort förtroende 
internt i partiet, anser att Jan Björklund gör ett bra jobb och bör leda 
Liberalerna i nästa valrörelse.

Hon hälsar till TT genom sina medarbetare i Bryssel att hon själv inte 
är intresserad av att bli partiledare, något som det spekulerats kring i 
olika sammanhang.

DN har förgäves sökt Birgitta Ohlsson för en kommentar.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “

“ Fakta. Liberala ledarstriden

Den tidigare EU-ministern Birgitta Ohlsson förklarade i SVT:s 
”Aktuellt” i torsdags att hon kandiderar mot Jan Björklund, som i höst 
varit partiledare i tio år. Partiets landsmöte i november ska välja 
partiordförande. Nomineringstiden går ut den 23 augusti. “
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“ Partiledaren har stöd i många län

Jan Björklund har stöd för att sitta kvar som partiledare. Det 
visar en rundringning bland ordförandena i Liberalernas länsför-
bund.

De flesta länsförbunden har ännu inte fattat något formellt beslut om 
vilken av de nominerade de stöttar. Men förbundsstyrelserna i Jön-
köpings län, Norrbotten, Skåne, Västerbotten och Västsverige har 
redan gett Jan Björklund sitt stöd.

– Vi anser att ett partiledarbyte tio månader innan valet kan bromsa det 
politiska förnyelsearbete vi är inne i nu. Det är fel tidpunkt, säger 
Ulrica Westerlund, ordförande för Liberalerna i Västerbotten – ett av 
flera län som nominerade Birgitta Ohlsson inför landsmötet 2015.

Länsförbundsstyrelserna i Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, 
Jämtland, Kronoberg, Skaraborg, Stockholms län, Södermanland, 
Värmland och Västernorrland har inte fattat beslut än. Förbundsordför-
andena i Kalmar och Västmanland säger att Jan Björklund med stor 
sannolikhet nomineras.

Hendrik Bijloo, ordförande för Liberalerna i Örebro län, menar att Jan 
Björklund är för knuten till skolfrågorna.

– Vi har nominerat Birgitta Ohlsson eftersom hon har bättre möjlig-
heter att lyfta frågor kring jämställdhet. Jan Björklund har gjort ett bra 
jobb med skolan men förknippas för mycket med utbildningsfrågor, 
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vilket gör det svårt att rikta uppmärksamheten mot andra frågor. 
Birgitta Ohlsson är inte lika tydligt definierad i en fråga, säger han.

Även Liberalernas förbundsstyrelse i Uppsala län har valt att stötta 
Birgitta Ohlsson, enligt deras ordförande Malin Sjöberg Högrell.

– Vi är en del av ett förändringsarbete i partiet som ännu inte gett 
önskat resultat. Båda två är kompetenta men Birgitta Ohlsson är en 
välkänd, trovärdig socialliberal röst som kommer locka väljare, säger 
hon.

Liberalerna i Jämtland och Östergötland ska hålla primärval, en 
rådgivande medlemsomröstning, om kandidaterna. Förbundsordföran-
dena i Gävleborg och Kronoberg ställer sig också positiva till att låta 
länets medlemmar rösta, men säger att frågan måste utredas 
ytterligare.

Carl-Johan Kullving carl-johan.kullving@dn.se “

DN SÖNDAG 4 JUNI 2017

“ Åkesson tonar ner krav för att stötta M-
ledaren

Norrköping. SD-ledaren Jimmie Åkesson tonade i sitt tal på 
partiets utvecklingskonferens ner partiets krav på förhandlingar 
för att stötta Anna Kinberg Batra som statsminister. Samtidigt 
medgav SD-ledaren att han kommit med ett felaktigt påstående 
om var en intervju om regeringsfrågan med en av hans närmaste 
män gjordes.

För tolv år sedan valdes Åkesson till partiledare i konferenscentret i 
Norrköping. Den gången var 200 partivänner på plats och SD var långt 
ifrån riksdagen.

Den här gången var det över tusen personer på plats och SD är enligt 
opinionsmätningar Sveriges näst största parti.

– Det är vi som är den nya folkrörelsen i det här landet. Jag älskar det, 
sade Åkesson i sitt tal.

Men när det kom till regeringsfrågan menar han att SD måste accep
tera att det finns många andra partier att förhålla sig till.

– Vi måste vara pragmatiska, betonade han.

I ett läge där de borgerliga i valet nästa år skulle bli mindre än de röd-
gröna tänker Åkesson agera.
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– Då, Sverigevänner, kommer vi att ha inflytande i det här landet, sade 
Åkesson.

Han menar att alliansen är splittrad i regeringsfrågan.

– En röst på Annie Lööf och en röst på Jan Björklund är en röst på 
Stefan Löfven, hävdade Åkesson.

Men han kommer att ställa krav:

– Självklart ska vi ha något utbyte om vi ska stötta en regering.

Förhandlingar är dock inte viktiga för SD-ledaren. Det viktiga är att en 
moderatledd regering anpassar sig till Sverigedemokraternas politik 
inom i första hand invandring och rättsfrågor.

– Det viktiga är vad som kommer ut i andra änden, sade Åkesson.

Budskapet kan uppfattas som annorlunda än vad den ekonomisk-poli-
tiska talespersonen Oscar Sjöstedt nyligen sagt i en intervju i Dagens 
industri.

– Man kan inte få igenom sin statsministerkandidat utan att prata med 
oss, sade han.

Men när DN träffar Jimmie Åkesson efter lördagens tal hävdar han sig 
mena samma sak.

– När han talar om inflytande och att vi kräver förhandling så kan en 
förhandling gå till så här, att vi är väldigt tydliga inför medier vad vi 
kräver ska komma ut i en regeringsförklaring eller en talmansrunda, 
säger Åkesson.

Men SD-ledaren medger att hans påstående i lördagens DN att Oscar 
Sjöstedts intervju med Dagens industri ”var ett spontant korridorsam-
tal uppe i kammarfoajén” är felaktigt. Intervjun gjordes i själva verket 
på Sverigedemokraternas riksdagskansli och handlade till en början 
om Ilmar Reepalus vinstutredning.

– Så var det, säger Åkesson.

I nästa andetag tonar han ner skillnaden mellan honom och Sjöstedt.

– Det har beskrivits som ett utspel från partiledningen. Det har det inte 
varit, utan det här har inte varit förberett på det sättet. Jag balanserar 
det lite i dag. Samtidigt när jag talar med Oscar så är vi helt överens. 
Vi har ingen annan åsikt. Vi bara uttrycker det på lite olika sätt.

Men man kan ju uppfatta det som att du körde över honom med da-
gens DN-intervju?

– Ja, det kanske man kan uppleva det som. Jag tror inte han upplevt det 
så i alla fall. Vi har pratat balanserat om det här.

Ultimativa krav är inget för Åkesson:



– Jag ställer inga ultimativa krav om sådana saker. Det skulle förändra 
och försvaga min position avsevärt.

Man kan tolka ditt tal i dag som att du hellre står vid sidan om än att 
SD blir ett regeringsparti?

– Det är klart vi vill leda det här landet – det är därför vi håller på. 
Men hur vi gör det spelar faktiskt mindre roll. Om någon annan vill 
genomföra vår politik är det helt och hållet okej för min del, faktiskt.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “

“ Fakta. Regeringsfrågan

Alla fyra borgerliga partier har sagt att de ska rösta bort statsminister 
Stefan Löfven (S) efter valet nästa år. Frågan är vad som händer i ett 
andra steg när riksdagens talman ska utse regeringsbildare.

I ett läge där de borgerliga partierna är mindre än de rödgröna hoppas 
SD få inflytande och rösta fram en borgerlig statsminister, troligen M-
ledaren Anna Kinberg Batra.

Enligt förslaget till Sverigedemokraternas kommunikationsplan inför 
valet nästa år som presenterades på lördagen ska partiet rikta in sig på 
vad som beskrivs som två nya väljargrupper, blåljus- och omsorgsper-
sonal samt invandrare i förorterna. “

DN SÖNDAG 4 JUNI 2017

“ Hoten tystar folkvalda

Så länge det inte får rättsliga konsekvenser att hota och trakassera 
på nätet kommer politiker att tystas av enskilda våldsverkare.

Att få kritik kan vara påfrestande. Men det är en självklar del av en 
politikers arbetsbeskrivning, liksom en given del av en välfungerande 
demokrati.

Hat och hot är precis motsatsen: ett gift i det offentliga samtalet. Ändå 
är det vardag för många folkvalda. När Dagens Samhälle har talat med 
landets kommunstyrelseordförande visar det sig att sju av tio kvinnor 
och hälften av alla män har drabbats av hot och trakasserier sedan 
valet.

Många av kommuntopparna beskriver inte bara hur deras närvaro i 
sociala medier har påverkats av hoten. Också deras sätt att formulera 
sig har förändrats, berättar de. De är mer försiktiga nu. För de värst 
drabbade har till och med dagsrutinerna ändrats för att bli mer oförut-
sägbara. På så sätt ska det inte vara lika lätt att fullfölja hoten.

Det här är inget hypotetiskt problem, det är ett direkt hot mot demo-
kratin.

För vem förväntas fatta de nödvändiga men svåra besluten när hoten 
kommer som ett brev på posten? Vem vågar lägga ner en skola eller ett 
BB när det kommer att leda till att den egna familjens säkerhet sätts på 
spel? Och vem kommer att beskatta kommunen på ett sätt som gynnar 
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befolkningen, när det gör individerna med minst respekt för demokra-
tin besvikna?

Vem ska ens vilja vara politiker?

Så länge hoten och trakasserierna får styra är risken att de laglydiga 
medborgarnas röst får mindre inflytande, eftersom politikerna som de 
har lagt sin röst på tvingas anpassa sig till hotfulla individer. Hoten är 
på så sätt inte en fråga för enskilda politiker, utan för alla medborgare.

Problemen tycks också växa. Två av tre av de tillfrågade uppger att 
hoten har blivit fler de senaste åren. Och med tanke på hur angreppen 
formuleras – i första hand i sociala medier och i andra hand via mejl – 
är det kanske inte så konstigt. En allt större del av det politiska arbetet 
sker där.

För kommunpolitiker finns också en mindre digital dimension i hoten 
som många rikspolitiker slipper: de riskerar att möta personerna som 
nyss hotade dem på Ica eller barnens skolavslutning. På så sätt är 
kommunpolitiker ännu mer utlämnade.

Om inte hoten och trakasserierna minskar kommer politikernas 
engagemang att göra det. Men trots allvaret har inte ens fyra av tio av 
de drabbade polisanmält händelserna. Det är synd, tycker Daniel 
Godman, chef för Stockholmspolisens demokrati- och hatbrottsgrupp 
(Dagens Samhälle). Och det har han förstås rätt i. Men så länge ynka 4 
procent av alla anmälda kränkningar och hot på nätet leder till åtal är 
det kanske inte så konstigt (Brå 2015).

Det framstår tyvärr ofta som lönlöst att polisanmäla. Och för den som 
hotar är påhoppen tämligen riskfria.

Bevisläget är svårt, förklarar Godman. Dessutom är straffvärdet för 
olaga hot lågt, vilket gör att andra brott prioriteras. Men priset för att 
polisen inte prioriterar de här brotten är högt: folkvalda slutar och 
demokratin försvagas.

Var fjärde person som har utsatts för hot har övervägt att lämna sitt 
uppdrag. Det enda sättet att minska risken att de faktiskt gör det är att 
sätta stopp för förövarna. Så länge den som hotar vet att det inte får 
några konsekvenser kommer det i stället att vara folkvalda som viker 
undan.

DN 4/6 2017 “
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Från kapitel 2:

Människornas levnadsförhållanden och 
utvecklingens krafter.

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

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

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

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

	
 fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och 	

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

	
 indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror 	

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

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

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


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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individernas 
inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska 
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på 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 demo-
krati har i princip folket makten. Arbetet vänder sig därför till folket, 
men då den s k representativa demokratin tillämpas har de förtroende-
valda politikerna makten och arbetet vänder sig därför främst till dem. 

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

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

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

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

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

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



Regeringen bör lägga upp en svensk 
världsplanering från svensk horisont. 
Utvecklingen i världen i framtiden beror av människornas verk-
samheter och av naturens verksamheter, dess krafter och resurser. 
Människornas verksamheter gäller tankeverksamheter och hand-
lingar hos individer, grupper, organisationer och institutioner o d. 
Naturen och människorna påverkar och påverkas.

SW   . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
Dessa ämnen ger en övblick över  vetandets och tänkandets 
utveckling.NE: filosofi  NE:  idé- och lärdomshistoria
Sven Wimnell 17 sept 1997 + 1 februari 2015: Filosofins historia. 
Bertrand Russel om västerlandets visdom. 
http://wimnell.com/omr109b.pdf

Det som finns i individernas inre verklighter är det som styr 
utvecklingen i världen.

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. (Teoretisk filosofi)
SW   17 Individens moral och uppfattningar om moral. (Praktisk 
	
 filosofi)
SW   18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

En första uppgift i en världsplanering är att utbilda världsbefolk-
ningens inre verkligheter. Alla måste förstå att alla i världen är 
beroende av varandra och att alla åtgärder måste leda till välfärd 
för alla med jämlikhet i möjligaste mån.

I de inre verkligheterna måste finnas kunskaper om den yttre 
verkligheten och goda uppfattningar om hur man bör agera i den.

I det följande finns mycket kort något om världsplaneringens 
problem.

I de inre verkligheterna ger religionerna stora problem. De är 
tänkesätt som började formas för flera tusen år sedan och som inte  
har förändrats tillräckligt under åren. Där är bland annat de 
islamistiska tänkesätten som strider mot de tankar om mänskliga 
rättigheter som finns idag. Hur kan man förbättra religionerna ?  

Korruption är ett annat problem.

Klimatet är naturligtvis ett vktigt ämne
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I kapitel 5 i sammanställningen nu finns hänvisningar till massor 
av tdningsartiklar om utrikes förhållanden.

Kapitel 6 nu : Regeringen och SIDA om världens förhållanden
Där finns UDs nya förteckning över mänskliga rättigheter, som 
kan ligga till grund för en världsplanering.

En världsplanering bör som grund gälla välfärdsfördelningen i 
hela världen. Observera kapitel 2. 

I en världplanering kan man använda följande mönster under 
rubrik Sammanfattningsvis.



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

Miljöministern bör driva en regionplanering för jämlikhet i landet

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 regio-  
   ner, landsting och kommuner.

* Infrastrukturminister Anna Johansson. Transporter.

* Bostadsminister Peter Eriksson. Ledning av bostadsproduktion.

* Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Kompletterar miljö- 
   ministern.

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

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

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

* Utbildningsminister Gustav Gustav Fridolin. Grundskola.

* Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark
Knutsson. Högre utbildning och forskning.

* Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Gymna-
   sier 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.
 
* Finansminister Magdalena Andersson. Statens finanser.

* Finansmarknadsminister Per Bolund. Finansmarknad.

* Civilminister Ardalan Shekarabi. Statligt stöd till kommuner.
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Forskning och Framsteg nr 7, 2016. Sd 172 i http://wimnell.com/omr36-39zzzy.pdf

Tro inte att religionen minskar

Ungefär en halv miljard människor i världen är buddister. Islam be-
räknas vara den snabbast växande av alla religioner. I dag finns det 
drygt 1,5 miljarder muslimer i världen. Det finns mer än en miljard 
hinduer i världen, och gruppen växer. Om-tecknet är ett viktigt känne-
tecken för religionen – en symbol för varats helhet. Dagens drygt 2 
miljarder kristna beräknas öka till nästan 3 miljarder år 2050, främst 
på grund av den snabba folkökningen i Afrika. Judendomen är den 
minsta världsreligionen. I dag finns det omkring 14 miljoner judar.
Antalet pilgrimsresor ökar, det byggs nya tempel i många länder 
och bara några enstaka procent av världens befolkning är uttalade 
ateister. Däremot tror hela 59 procent på helvetet. Det verkar som 
om religiositeten gör comeback.

Författare: Henrik Höjer Publicerad: 2016-06-20
STATSVETENSKAP

Det är lätt att hitta förutsägelser om att världen skulle sekulariseras 
och bli mindre religiös i takt med moderniseringen. Inflytelserika 
filosofer och samhällsvetare som Voltaire, Auguste Comte, Émile 
Durkheim, Sigmund Freud och Karl Marx menade alla under 1700-, 
1800- och 1900-talen att religionerna tillhörde historien och att världen 
blev mer sekulär i bemärkelsen att människor blev allt mindre religi-
ösa.

De hade fel. Det menar den amerikanske statsvetaren Rodney Stark, 
som är professor vid Baylor university i Texas, USA (och hedersdoktor 
vid Lunds universitet). Han är också författare till ett trettiotal fack-
böcker, flera prisbelönta. Han har nu lusläst massor av globala under-
sökningar om religion, religiösa vanor och värderingar. Det handlar 
främst om siffror från Gallup world poll, World values surveyoch Pew 
research center, som alla innehåller stora mängder data från enkäter i 
merparten av världens länder. Han summerar denna stora mängd data i 
boken The triumph of faith (2015), där han menar att det finns starka 
belägg för en pågående religiös renässans i världen.

– De data jag har gått igenom visar att världen är mer religiös än 
många tror, säger Rodney Stark.

Den stora majoriteten av jordens befolkning är djupt religiös – trots att 
världen moderniseras snabbt och allt fler utbildar sig. Detta i stark 
kontrast till teorierna om att en modernisering av världen skulle med-
föra minskad religiositet. I nuläget tillhör 81 procent av världens 
befolkning någon religiös organisation och 74 procent menar att 
religion är viktigt i vardagen. Halva jordens befolkning har den senaste 
veckan deltagit i någon form av gudstjänst och 56 procent menar att en 
gud är aktivt inblandad i vad som sker på jorden. Det finns förstås 
stora lokala variationer: i Sverige tror 14 procent att Gud är aktivt 
inblandad i vad som sker på jorden – i Somalia 98 procent.

I merparten av världens länder är de uttalade ateisterna bara några 
enstaka procent: i Västeuropa i genomsnitt färre än 7 procent, i 
Mellanöstern och Afrika omkring 1 procent. Detta enligt Rodney 
Starks siffror som han fått från Gallup world poll, som bygger på över 
tusen svarande per land i över 160 länder, med sammanlagt 97 procent 
av världens befolkning.
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– Om man ser sig om i världen så är religionen inte alls på tillbaka-
gång, utan verkar av allt att döma vara i god form, säger Rodney Stark.

Han nämner exempelvis Ryssland, där färre än 7 procent definierade 
sig som ateister i början av 1990-talet – trots att befolkningen då ny-
ligen upplevt nästan ett sekel av officiell ateism.

På den konkreta enkätfrågan om man tror på helvetet, har andelen som 
svarar ja ökat kraftigt sedan kommunismens fall i länder som Ryssland 
och Vitryssland (se grafik på sidan 28). Globalt tror 59 procent av 
världens befolkning på helvetet. På samma sätt uppger allt fler att de 
tror på Gud i dessa postkommunistiska länder, uppåt 80 procent. 
Tidigare var det omkring 30 procent, en rätt kraftig ökning på bara 25 
år.

– I Afrika söder om Sahara går människor i kyrkan flera gånger i 
veckan. Och i Kina har vi många miljoner kristna, framför allt bland 
de välutbildade, säger Rodney Stark.

– Det är snarast Västeuropa som är undantaget i detta sammanhang.

Rodney Stark menar att en orsak till ökad religiositet kan vara att 
religioner konkurrerar med varandra och att de då förstärks av detta.

– Men mer generellt tror jag att det handlar om att människor vill att 
livet ska ha en mening, säger han. Vi behöver en förklaring till att 
världen finns. Och religionen levererar den enklaste och bästa förkla-
ringen för många.

– Nja, våra data spretar och går åt olika håll, säger Bi Puranen, som 
är docent i ekonomisk historia och generalsekreterare för World values 
survey samt knuten till Institutet för framtidsstudier.

Hon är inte lika övertygad som Rodney Stark om att religionen är på 
så stark tillväxt. Men hon håller med om att World values survey visar 
att merparten av världens människor är långt mer religiösa än svens-
karna.

– Visst finns det en stark religiositet i världen, säger hon. Men den 
riktning vi ser tydligast i våra data är de växande frihetliga och indivi-
dualistiska värderingarna.

World values survey har genomfört regelbundna enkätstudier i ett stort 
antal länder sedan 1980-talet. Enligt den senaste frågeomgången från 
2010–14 säger halva jordens befolkning (49 procent) att det är 
”mycket viktigt” med religion i livet och ytterligare drygt 22 procent 
att det är ”ganska viktigt”. På frågan om hur viktig Gud är i deras liv 
får respondenterna svara på en tiogradig skala från 1 (oviktig) till 10 
(mycket viktig), och där hamnar nästan 48 procent av världens befolk-
ning på 10. Så ser det ut i den senaste mätningen, som ger en statisk 
bild av världen.

World values survey ställer en mängd frågor i sina undersökningar för 
att fånga det undflyende begreppet tro, eller religion. Frågorna handlar 
om allt från hur ofta man ber och hur ofta man besöker församlings-
lokaler till om man ser sig som en religiös människa eller tror på 
helvetet. I World values survey är det däremot svårare att uttala sig om 
riktningen, eftersom man inte har längre mätserier i så många länder. 
Men i de fall man har det så kan man i västvärlden ana en viss minsk-
ning av religiositeten – i Sverige har gruppen uttalade ateister ökat från 
6 procent på 1980- och 90-talen till drygt 15 procent på 2000-talet – 
och i länder som Australien, Spanien och Tyskland ser man en sakta 
minskning i andelen som definierar sig som ”en religiös person”.



– I exempelvis Australien ser man en sådan trend mot minskad religio-
sitet, säger Bi Puranen, och det finns många stora länder där religion 
inte spelar någon stor roll.

Men i mycket folkrika länder som exempelvis Kina (1,4 miljarder), 
Indien (1,3 miljarder), Pakistan (199 miljoner), Nigeria (180 miljoner) 
och Turkiet (77 miljoner) ser man att allt fler människor under de 
senaste 10–20 åren definierar sig som religiösa och att andelen ateister 
eller icke-troende minskar.

Inom den muslimska världen är religiositeten stor, och har länge 
varit så enligt data från flera studier. Ett tänkbart mått på en ökad 
religiositet kan vara den kraftiga ökningen av pilgrimsresorna till 
Mekka, som rimligtvis inte enbart kan förklaras av bättre ekonomi. I 
mitten av 1900-talet handlade det om omkring 100 000 pilgrimer om 
året. Vid millennieskiftet var siffran 2 miljoner och år 2012 reste 3 
miljoner till Mekka, enligt Rodney Stark.

För Turkiet har man längre dataserier i World values survey som visar 
en utveckling från 1989 till 2014, där allt fler betonar religionens roll. 
Flera lokala studier har visat att universitetsstudenter i Mellanöstern i 
allt högre grad har orienterat sig mot islam sedan ett par decennier 
tillbaka. Och de senaste siffrorna från World values survey visar att de 
muslimska länderna är djupt troende. I mätningarna från 2010–14 
svarade över 90 procent av befolkningen i länderna Qatar, Jordanien, 
Pakistan, Egypten, Tunisien, Algeriet med flera att om religion och 
vetenskap hamnar i konflikt, så har religionen rätt.

– För 50 år sedan gick man inte alls lika mycket i moskéer som man 
gör nu i den muslimska världen, säger Rodney Stark, som även 
betonar att de mest frekventa moskébesökarna i de flesta länder är de 
högutbildade – det handlar alltså inte om att religionen är något som 

hänger kvar hos de fattiga och lågutbildade.

Stödet för sharia är genomgående högt – över 90 procent i de flesta 
muslimska länderna förespråkar sharia som grund för lagstiftningen i 
det egna landet, enligt Gallup world poll.

– I den muslimska världen är siffrorna så höga att de knappt kan öka, 
säger Bi Puranen, och hänvisar till flera mätningar där 100 procent i 
Algeriet och Pakistan uppger att de tror på Gud.

Om man betraktar Afrika söder om Sahara så finns där den mest tro-
ende och aktiva delen av de kristna i världen. Över 70 procent går i 
kyrkan varje vecka. Sedan 1960 har antalet prästseminarier ökat över 
tio gånger, från drygt 2 000 till över 27 000, enligt Rodney Stark. 
Samtidigt finns här en större tro på häxeri och vidskepelse än i någon 
annan del av världen.

I Kina har de senaste decennierna tiotusentals nya tempel byggts eller 
återuppbyggts efter förödelsen som rödgardisterna åsamkade under 
andra halvan av 1900-talet. Dessutom har miljontals, främst högut-
bildade, kineser övergått till kristendomen. Det öppnas nya kyrkor 
varje vecka – i ett land där ateism för inte så länge sedan var den 
officiella normen. I de enkätstudier som gjorts i Kina syns fortfarande 
den ateistiska normen. Merparten säger sig vara icke-religiösa, men de 
svarar samtidigt att de vördar anhörigas andar vid deras gravar eller att 
de tror på vissa gudar. Under slutet av 1900-talet minskade andelen 
kineser som inte såg Gud som viktig från över 70 procent till 27 pro-
cent. Samma World values survey-data visar att allt fler kineser 
definierar sig som religiösa nu jämfört med slutet av 1900-talet.



Även hinduismen är på frammarsch. I Indien uppger 85 procent att 
religion är viktig i deras vardag. Ateisterna är få, 2,5 procent. 
Hinduismens uppgång är även mätbar i pilgrimsresor. För trettio år 
sedan, år 1986, besökte 1,3 miljoner pilgrimer Vaishno Devi-templet i 
Kashmir. År 2000 var antalet 5 miljoner och år 2012 10 miljoner. 
Liknande statistik gäller flera andra heliga platser. Samtidigt byggs fler 
och fler tempel även i Indien. Enligt en studie från 2007 uppgav cirka 
33 procent av indierna att de hade blivit mer religiösa de senaste fem 
åren, medan bara 5 procent uppgav att de blivit mindre religiösa. Även 
i Indien är det i regel högutbildade som har blivit mer religiösa på 
senare år – även det på tvärs mot sekulariseringsteorin, enligt vilken de 
högutbildade skulle lämna religionen först.

– I Indien kan man se en ökning av religiositeten i våra siffror, säger 
Bi Puranen. Även i USA kan man se en sådan utveckling på senare tid.

Den finns nu även snabbt växande grupper av protestanter i Latin-
amerika, samtidigt som områdets katoliker är mer religiösa än på 
länge, enligt Rodney Stark. I mitten av 1900-talet beräknas att 10–20 
procent av befolkningen regelbundet gick i mässan. På 2000-talet 
uppgav i flertalet länder i Latinamerika över hälften av befolkningen 
att de hade bevistat mässan de senaste sju dagarna.

– Delvis är detta en respons på den växande protestantismen i 
regionen, säger Rodney Stark. När protestantismen är framgångsrik i 
regionen, så verkar även katolicismen öka.

– Jag menar att man inte enbart kan mäta religiositet utifrån tillhörig-
het till kyrkor eller organisationer. I till exempel Kina och Japan får vi 
låga siffror, men vi vet att det finns en utbredd andlighet, säger Bi 
Puranen. Många har en tro på ett högre väsen. Och i den bemärkelsen 
tror jag att vi ser en växande andlighet i världen. Men den rent 

organiserade religiositeten är det svårare att säga någonting om – 
många föds in i religioner.

Och det är förstås svårt att ge ett entydigt svar på frågan om hur religi-
ösa världens över sju miljarder människor är, och ännu svårare att säga 
något entydigt om riktingen på utvecklingen, eftersom vi inte har bra 
data från så långt tillbaka. Däremot kommer vi att i framtiden ha både 
bättre och längre dataserier från allt fler länder.

Under alla omständigheter verkar dock ryktet om religionens nära 
förestående död vara överdrivet.

– Jag tror inte att religionen kommer att försvinna, säger Rodney 
Stark. Många har hävdat det ända sedan 1700-talet, men det finns inget 
som tyder på att det kommer att hända.

Bi Puranen är inne på samma linje.

– Nej, vi kommer nog inte att se en värld utan religion. Jag tror på en 
växande andlighet. Och jag tror att vi kommer att se mer av religiöst 
samarbete, där olika samfund samverkar med varandra. Det handlar 
om att hitta det gemensamma – för människokärleken finns i alla 
religioner.



  

Tror du att helvetet finns? Minskning i väst och ökning i öst. Bild:  Johan Jarnestad



Fler religiösa konflikter

En växande andel av de militära konflikterna i världen har minst en 
part som definieras i religiösa termer. Detta är en tendens som varit 
synlig sedan 1980-talet. Även social oro med religiösa undertoner har 
ökat i världen de senaste 5–10 åren, enligt en Pew-studie av 198 län-
der. Till exempel: religiösa minoriteter har attackerats i allt fler länder, 
och i fler och fler länder används våld för att driva igenom religiösa 
normer. På samma sätt rapporteras i en ökande andel av världens 
länder att religiösa lynchmobbar angriper och dödar oliktänkande. 
Samtidigt har den religiöst motiverade terrorismen ökat. Och andelen 
länder där det förekommit trakasserier av kvinnor med anledning av 
religiös klädsel har ökat kraftigt sedan 2007.

De regioner som har drabbats mest av de ökande religiösa konflikterna 
är Mellanöstern och Nordafrika. Dessutom har andelen länder där 
judar förföljts av staten eller andra grupper ökat från 26 procent år 
2007 till 39 procent år 2013.

Minskande andel ateister

År 2010 beräknades 16,4 procent av världens befolkning vara ateister, 
agnostiker eller religiöst obundna. Många tror att denna grupp ökar 
tack vare sekulariseringen i västvärlden, men mycket tyder på att 
gruppens andel minskar i takt med befolkningsökningen i framför allt 
Afrika.

År 2050 beräknas andelen ateister i världen ha minskat till cirka 13 
procent. Det framgår av en studie som publicerades i Demographic 
research förra året. Den visar att troende kvinnor föder betydligt fler 
barn än icke-troende, och att troende kvinnors globala medianålder är 
sex år mindre än de icke-troende, varför de har potentiellt fler barna-

födande år kvar.

Studien bygger på över 2 500 opinionsundersökningar som täcker in 
över 99,9 procent av världens befolkning.

Kvinnor mer religiösa än män

Globalt sett tenderar kvinnor att vara mer religiösa än män – både i 
antal och hur ofta eller intensivt de utövar sin religion. Fler kvinnor än 
män uppger sig tro på himmel, helvete och änglar, och kvinnor uppger 
oftare att de ber dagligen. Av hela världens ateister beräknas 59 pro-
cent vara män, och 55 procent av dem som ser sig som religiöst 
obundna är män.

Källa: Pew research center
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”Ingen vågar kritisera hinduismen”

“ Premiärminister Narendra Modi och det hindunationalistiska 
partiet BJP har fått en alltmer dominerande ställning efter segrar 
i viktiga delstatsval. Attacker mot muslimer som anklagas för att 
äta nötkött och lågkastiga indier har skapat oro för ökad intole-
rans och hotad yttrandefrihet.

Bombay.
– Det har blivit tystare i Indien. Få vågar ifrågasätta regeringen eller 
hinduismen av rädsla för repressalier, säger en äldre kvinna i Bombay.
Hon är katolik och har haft en ledande roll inom skolväsendet i flera 
årtionden. Hon är mycket orolig för att undervisningen håller på att bli 
mer ensidig och att demokratin urholkas, men hon ber om att få vara 
anonym.

– Jag har aldrig tänkt så tidigare, men det ändrade samhällsklimatet har 
gjort mig vaksam. Det värsta för skolorna är när läroplanen gör så att 
det blir obligatoriskt att läsa hinduiska skrifter men inte kristna och 
muslimska. Med den utvecklingen är Indien inte längre sekulärt, säger 
hon.

För några år sedan lämnade ett stort antal författare, konstnärer och 
vetenskapsmän tillbaka statliga utmärkelser i protest mot begräns-
ningar i yttrandefriheten. Den utlösande faktorn var att en frispråkig 
och liberal akademiker dödades i sitt hem.

Efter premiärminister Narendra Modis stora valseger för tre år sedan 
har det blivit förbjudet för frivilligorganisationer att ta emot bidrag 

från utlandet. Det har tolkats som ett sätt att stoppa influenser från i 
första hand Europa och USA.

En händelse som fick internationell uppmärksamhet var när bokförla-
get Penguin pressades att dra tillbaka och förstöra hela den indiska 
upplagan av boken ”The hindus”. Detta sedan både den amerikanska 
författaren Wendy Doniger och förlaget utsattes för hot och hat av 
hinduer som ansåg att boken förvanskade historien.

BJP och den hindunationalistiska rörelsen i Indien utgår från en 
historieskrivning där hinduerna har en mer framträdande roll i 
regionen än vad vedertagen forskning medger.

Sociologen Suryakant Waghmore, som undervisar vid prestigeuni-
versitetet IIT i Bombay tror inte att BJP kommer att lyckas skriva om 
historien.

– Digitaliseringen har gjort det lättare att kontrollera och protestera 
mot uttalanden som är felaktiga. Politiker som försöker lura väljarna 
blir bortröstade i nästa val.

Suryakant Waghmore tror att den stora faran med hindunationalis-
ternas dominans är att minoriteter missgynnas i kontakten med statliga 
myndigheter.

– Om en by med muslimsk befolkning inte får hjälp att lösa problem 
med vatten eller elektricitet för att deras röster inte anses som betydel-
sefulla är det ett demokratiproblem.

Den heliga kons ställning har stärkts under BJP-regeringen, men också 
det kontroversiella kastsystemet, enligt Suryakant Waghmore. Han 



pratar om de högkastigas revansch, i ett land där minoriteter och 
lågkastiga har kvoterats in till utbildningar och statliga anställningar.
– De styrande är artiga och välpolerade, men sänder samtidigt ut 
signaler om att muslimer och lågkastiga ska hålla sig på sin plats i 
samhällsordningen.

Mia Holmgren mia.holmgren@dn.se “

“Fakta. Fyra av fem indier är hinduer

80 procent av Indiens befolkning på 1,3 miljarder är hinduer – mer än 
en miljard människor. Cirka 15 procent är muslimer och 3 procent är 
kristna.

Enligt den konstitution som Indien antog efter självständigheten från 
Storbritannien är landet en sekulär demokrati.

Indisk politik har under ett halvt sekel dominerats av Kongresspartiet 
och familjen Nehru-Gandhi. Vid parlamentsvalet 2014 vann 
hindunationalistiska BJP och Narendra Modi en storseger och fick 
egen majoritet i parlamentet.

De senaste åren har BJP stärkt sin makt genom seger i flera delstatsval, 
senast i Uttar Pradesh som har mer än 200 miljoner invånare.

Narendra Modi var chefsminister i delstaten Gujarat när mer än tusen 
muslimer dödades i rasupplopp 2002. Han ansågs ha tittat åt andra 
hållet och länge nekades han visum till många länder, däribland 
Storbritannien och USA. “
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“Kvinnorna ställer de nya frågorna

Kanske är Sana i ”Skam” vår tids religiösa reformist. Kvinnor 
världen över ifrågasätter allt oftare islams konservativa uttolka-
re, skriver forskaren Pernilla Ouis.

Man väntar. ”Det är er tur nu”, tänker man högt i väst. ”Vår kristna tro 
förändrades och förbättrades för 500 år sedan genom Luther. Nu är det 
er tur!” Jag har så många gånger mötts av dessa hoppfulla tankar om 
islam. Att islam – denna rigida fossil – ska mjuknas upp i kanterna av 
någon liberal reformator med tillräcklig religiös legitimitet för att få 
med sig de stora massorna. ”Var är han (för det är alltid en han som 
eftersöks), han som kan anpassa islam till den tid vi lever i?”

Jag känner tydligt otåligheten och frustrationen. Islam är 600 år yngre 
än kristendomen, och utifrån någon outtalad determinism verkar det 
förutsättas att alla religioner ska utvecklas exakt på samma sätt som 
kristendomen gjort. ”Varför händer inget?” Flera reformatorer har 
förvisso pekats ut, exempelvis Tariq Ramadan, som företräder det som 
kallats för euroislam. Omhuldad och uppskattad av européer, men 
Ramadan är alltjämt en ganska marginell figur bland muslimer både i 
Europa och i resten av världen. På det stora hela framstår islam 
fortfarande som konservativ och traditionell, i vissa kretsar mer än 
någonsin.

Men att islams historia och teologi är så okänd för de flesta! Få har 
kunskap om eller förstår de olika faser som islam har gått igenom, hur 
tolkningar har förändrats i tid och rum; hur de svängt fram och 
tillbaka. Förväntan att en så levande religionstolkning ska röra sig i en 
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enda utstakad riktning, mot förmodad och önskvärd liberalism, 
framstår som historielöst.

Vid tiden för förra sekelskiftet fanns en omfattande reformrörelse i den 
muslimska världen, den första salafiströrelsen. Dessa muslimska 
intellektuella levde med våldet och förnedringen av kolonisationen, 
men de såg inte islam som ett hinder för utveckling som så många 
andra samtida. I stället för att kasta ut barnet (islam) med badvattnet 
(moderniteten) menade de att en återgång till den rätta och sanna islam 
skulle leda dem framåt. Islam skulle renas från traditionella och 
irrationella inslag, och omtolkas. Muhammad Abduh, Jamal al-Din al-
Afghani, Rashid Rida är alla förgrundsfigurer för en islamtolkning 
präglad av reformism, antiimperialism och modernitet. Qasim Amin 
skrev 1899 boken ”Kvinnans frigörelse” där han argumenterade för 
kvinnors rätt till utbildning, och mot tvångsgifte, ansiktsslöja och att 
kvinnor stängdes in i hemmen.

Dessa idéer gör sig dock inte gällande bland dagens jihadsalafister. Om 
de förra ville modernisera islam vid förra sekelskiftet, vill det senaste 
sekelskiftets salafister i stället islamisera moderniteten. Det är 
någonting annat, och det verkar som om allt fokus på allting utanför 
islam, i själva verket blir den princip som definierar deras islam. Om 
liberalism, kvinnofrigörelse, fred och mänskliga rättigheter av sentida 
salafister tolkas som västerländska, får de inget berättigande i islam. 
Att tillskriva den andre det man inte själv vill vara är exakt samma 
logik som orientalismen en gång använde sig av. Då var det Orienten 
som tillskrevs allt det väst själv inte ville vara, vilket i nuläget para-
doxalt nog helt verkar stämma överens med jihadisternas självdefini-
tion av islam: vi är inte ni.

Dessa salafister läser Koranen – inte som fan läser Bibeln – utan som 
datorer läser av binära koder i programmeringsspråket. Salafister är 
extremt moderna och rationella i sin binära tolkning: rätt–fel, tillåtet–

förbjudet, muslim–otrogen. Deras absoluta binära ”bokstavstro” tillå-
ter inte nyanser och mångtydighet, och därför kan deras islamtolkning 
framstå som den mest rätta och sanna. Det absoluta och tvärsäkra har 
alltid attraherat vilsna själar.

Islams historia visar på hur islamtolkningar oscillerat fram och tillbaka 
i ett rörligt och komplext politiskt system. Därmed inte sagt att islam 
inte behöver reformeras. Det behövs absolut. Här och nu. För den 
islam vi ser just nu – och som snabbt sprider sig i världen – har sällan 
varit så sträng och principfast. Var är den reformator som ska ta sig an 
denna digra uppgift?

Jag tror dock inte vi ska vänta på Den Stora Muslimska Reformatorn. 
Reformation sker hela tiden bland muslimer i deras vägval och kom-
promisser. Vilka religiösa principer kan det tummas på, vad behöver 
sorteras bort och jämkas med för att livet ska fungera? Våren 2017 har 
plötsligt många av oss börjat få insyn i dessa processer. Sana är 
föredömligt nog huvudpersonen i den fjärde säsongen av ”Skam” och 
visar på ett utmärkt sätt hur en ung muslims liv kan te sig. En fiktiv 
karaktär visserligen, men ett exempel på den reformation som hela 
tiden sker i individuella muslimers olika liv. Kanske är Sana vår tids 
reformator i islam?

Sana är ståndaktig i sin tro, men ställer även frågor. Varför får inte 
muslimska kvinnor gifta sig med icke-muslimska män, när muslimska 
män får gifta sig med kvinnor av annan tro? Och varför har islam en så 
hård syn på homosexualitet? Hon umgås med sina kompisar som 
dricker och lever ut sin sexualitet, men verkar samtidigt ha anammat 
en överdrivet hård och tuff attityd av att alltid behöva visa upp en 
fasad av att islam är den enda och rätta tron. Kommer islam krackelera 
för henne, eller kommer hon omförhandla?



Hennes frågor är desamma som muslimer världen över ställer sig allt 
oftare i vår tid, speciellt muslimska kvinnor som får svårare att tro på 
de skillnader mellan könen som uttolkare av islam allt som oftast 
upprätthåller. Trots att karaktären Sana redan har tilldelats en ganska 
lutheransk/kristen inställning till religion av tv-seriens skapare är hon 
ett exempel på den reformation som ständigt sker och som kommer att 
ske bland muslimer.

Men borde det ändå inte komma en reformator som har den religiösa 
auktoriteten att göra de förändringar som oundvikligen måste till för 
en livskraftig och funktionell islam? ”Om hundra år kanske…” Ja, 
islam har faktiskt 100 år till på sig om denna religion ska hålla jämna 
steg med kristendomen, och då vara på samma plats i utvecklingen 
som den där dagen då Luther spikade upp sina teser. Och därifrån var 
det en lång väg att gå. Hav tålamod, alltså.

Pernilla Ouis Skribenten.”

“Pernilla Ouis är docent i hälsa och samhälle, inriktning etniska 
relationer, och vikarierande föreståndare Centrum för sexologi och 
sexualitetsstudier vid Malmö högskola.

Hon har främst forskat om islamiska normer i relation till sexualitet. 
Bland annat om Libanon, Palestina och Jemen.

Bland hennes publikationer kan nämnas artiklarna ”Primär och 
sekundär diskurs om heder: Att problematisera givna föreställningar 
om förövare och brottsoffer” i ”Hedersrelaterat våld och 
förtryck’” (2015 nr 3–4) och ”’Den verkliga kulturkonflikten?’: 
Islamisk sexualmoralism i liberala Sverige” (2009, nr 3–4), båda i 
Socialvetenskaplig Tidskrift. “
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“ Ramadan en tid för sinnesfrid

Den muslimska fastemånaden ramadan har börjat. För Zaheer 
Ahmed och Maria Zubair innebär det framför allt en tid för själv-
reflektion. – Det är en påminnelse om att vi inte behöver så 
mycket. Det är trettio dagar då man kan hitta sina svagheter och 
utöva självkontroll, säger Zaheer Ahmed.

Hemma hos Maria Zubair och Zaheer Ahmed har det i veckan för-
beretts inför ramadan, som är den största muslimska högtiden. Under 
en månads tid kommer miljontals muslimer världen över att välja att 
avstå från mat och dryck när solen är uppe.

För Maria och Zaheer innebär det framför allt en tid då de upplever en 
närmare kontakt med gud och ägnar sig åt välgörenhet.

– Vi kommer bland annat att ställa upp ett soppkök och dela ut mat till 
hemlösa under ramadan. Det är också en tid då vi är mer spirituellt 
aktiva, vi ber mer och läser koranen oftare, säger Zaheer Ahmed.

Familjen är ahmadiyyamuslimer, men själva vill de egentligen bara 
kalla sig för muslimer. Att tillhöra ahmadiyya kan vara kontroversiellt, 
de har en annan syn på vem som var den sista muslimska ledaren. 
Anhängarna har länge varit förföljda och i flera muslimska länder 
erkänns de inte som ”riktiga” muslimer.

Zaheer kommer från Pakistan men flyttade till Sverige för att studera. 
Marias föräldrar kommer också från Pakistan, men hon är född och 



uppvuxen i Italien. De beskriver hur ahmadiyya-gruppen förföljs på 
olika sätt i Pakistan:

– Där märker man inte bara av förföljelser som i våldsamma 
handlingar utan också i samhällsstrukturerna. Det kan vara 
problematiskt att tillhöra ahmadiyya i allt ifrån vad man skriver i sitt 
pass till att man måste fylla i vilken religion man tillhör när man ska 
studera, säger Zaheer.

Men i Sverige har de inte upplevt det som något problem att tillhöra 
ahmadiyya. Enligt Zaher finns det främst likheter med andra 
muslimska grupper och hur de praktiserar sin tro. Koranen och islams 
fem pelare, där bland annat ramadan ingår, är den samma.

I år är Zaheer den enda i familjen som fastar, tvååriga sonen Abeed är 
ännu för ung och Maria är gravid.

– Det blir inte riktigt samma sak för mig nu, jag kommer sakna att 
fasta tillsammans med Zaheer, men jag får acceptera det, säger hon.

De påpekar att det finns många missuppfattningar kring fastan och hur 
strikt den är.

– Det finns lite kunskap generellt i vad ramadan är. På nyheterna får 
man ofta höra de extrema delarna, säger Zaheer.

– När man reser, är sjuk eller är gravid behöver man inte fasta. När jag 
en gång av olika anledningar valde att inte fasta en dag frågade mina 
kollegor här i Sverige: ”Va, får ni göra så?”. De känner kanske inte till 

att man under olika förhållanden inte behöver fasta, säger han.

Zaheer tror att det finns en rädsla att tala om religion, kanske för att 
den ofta ställer till problem.

– Vi muslimer har stort ansvar att sprida kunskap om vår religion, men 
många är rädda att prata om den för att de rädda för konflikter. Men 
om man pratar med respekt för alla brukar det inte vara några problem, 
säger han.

Under ramadan fastar han i snitt 18 timmar om dagen. Då avstår han 
från mat och dryck under dagarna och äter när solen går ner på 
kvällen. Fastan och maten får ofta stort fokus, fast det inte är det 
viktigaste, menar Maria och Zaheer.

– Det bästa med ramadan är att man får sinnesfrid och man fokuserar 
mer på böner. Det är lite likt yoga på det sättet, man fokuserar mer 
under ramadan, säger Maria.

Ramadan avslutas med festen som bryter fastan, Eid al Fitr. Det är en 
fest för hela familjen. Då får sonen Abeed presenter och familjen klär 
upp sig i nya finkläder.

– Det är en viktig dag för kvinnligt mode också, säger Maria och visar 
sedan upp sina klänningar från tidigare år. De är båda ljusgula och med 
glittriga detaljer.

Eid al Fitr är ett glädjefyllt firande.



–  På Eid firar vi att man har gjort något bra. Det är individuellt hur 
man har lyckats under ramadan, men i hjärtat är det en lyckligare dag 
om man har levt sitt liv som man vill, säger Zaheer.

Maja Flygt maja.flygt@dn.se “

“ Fakta. Ahmadiyya

Ahmadiyya är en av de äldsta muslimska grupperna i Sverige och har 
strax över tusen medlemmar.

Det som huvudsakligen skiljer det Ahmadiyya muslimska samfundet 
från andra inriktningar (sunni och shia) är att dess grundare, Mirza 
Ghulam Ahmad, utropades som en muslimsk messiasgestalt, en ny 
profet. Enligt majoriteten av muslimer var Muhammed den sista 
profeten och därför vill många inte erkänna ahmadiyya som en gren av 
islam.

Ahmadiyyagruppen har varit förföljda under lång tid. Sedan 70-talet är 
gruppen förbjuden i Pakistan och har inte heller varit välkomna för att 
utföra pilgrimsfärd till Mecka i Saudiarabien. De har en omfattande 
missionerande verksamhet och sprider ofta budskap om fred och 
kärlek som: ”Kärlek för alla, hat mot ingen” och ”Det finns inget tvång 
i religionen”.

Källa: Ahmadiyya Muslimska Samfundet och The Ahmadiyya Mission 
to the Nordic Countries (2015)

Fakta. Ramadan

Fastan är en del av det som brukar kallas för islams fem pelare och 
ramadan är den stora fasteperioden som varar i en månad.

Många muslimer i Sverige fastar när solen är uppe och äter när solen 
har gått ner. Vissa muslimer som bor i norra Sverige, där solen ibland 
aldrig går ner, väljer i stället att sätta en tidsgräns eller följa andra 
tider, som de tiderna för solnedgång och soluppgång som gäller i 
Mecka.

Den fastebrytande måltiden efter solnedgången kallas för Iftar.

Ramadan infaller under den nionde månaden i den muslimska 
kalendern och flyttas fram cirka elva dagar varje år. Datumen varierar 
något utifrån olika beräkningar. “
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“ Sekteristiska strider är inte förutbestämda

Kommentar. Är den religiösa sekterismen alltid en konsekvens av 
upproret?

Frågan kommer över mig när jag läser Niklas Orrenius skakande 
reportage om hur sunniextremister med sympatier för rörelser som IS 
och al-Qaida hetsar mot shiamuslimer. Bägge grupperingarna har flytt 
undan krig och terror i Syrien och Irak. Men i den nya fristaden 
Sverige sprids söndringens gift vidare.

Jag tänker på de frimodiga ungdomar jag träffade under den arabiska 
våren 2011, i Tunisien, i Libyen, i Egypten, i Bahrain.

Jag tänker på de sunnimuslimer på Tahrirtorget i Kairo som delade ut 
vattenflaskor till sina kristna bröder och systrar. Vid Pärlrondellen i 
Manama, Bahrains huvudstad, ekade slagordet ”Sunni och shia, 
samma kamp”. Jag tänker på alla de unga som skämtsamt definierar 
sig som ”sushi” – frukten av ett äktenskap mellan en shiamuslimsk far 
och en sunnimuslimsk mor, eller vice versa.

Jag tänker på den kristne kurden George Sabra, klokast och modigast 
av alla syriska oppositionella, som kämpade (och fortfarande kämpar) 
för ett rättvisare samhälle sida vid sida med sunnimuslimer och 
alawiter, en gren av shia som är vanlig i Syrien.

I dag är det ganska få i Mellanöstern – och bland flyktingbefolkningen 
i Turkiet och i Europa – som öppet vågar prata om samarbete över 
religiösa och etniska gränser.

I stället sluter man sig samman efter sekteristiska mönster, tar skydd 
från ”dom andra” inom den egna gruppen. Kompenserar sin egen 
känsla av sårbarhet med hat och förakt mot dem man uppfattar som 
oliktänkande. Odlar myter och rädsla.

Ändå finns det inget i de shiitiska urkunderna som uppmanar till agg 
och våld mot sunniter, eller vice versa. (Om man inte förvanskar det 
religiösa budskapet, förstås).

Men de olikheter som finns utnyttjas av nationer och terrororganisa-
tioner i deras strävan efter dominans. Det gäller såväl det sunnimus-
limska Saudiarabien som det shiamuslimska Iran, och det sunniextre-
mistiska IS likväl som de shiitiska ”mobiliseringsfronter” som verkar i 
Irak.

Men sekterismen är ju inte på något sätt förutbestämd. Den som tittar 
bakåt i historien har inte svårt att hitta fall där shia- och sunnimuslimer 
lagt motsättningarna åt sidan för att bekämpa en yttre motståndare.

I Indien stred shia- och sunnimuslimer sida vid sida mot den brittiska 
kolonialmakten.

Under kriget mellan Iran och Irak (1980–1988) hoppades det shia-
muslimska Irans högste ledare Khomeini få hjälp av shiamajoriteten i 
Irak, en utsikt som kom på skam (låt vara att rädslan för den irakiske 
diktatorn Saddam Hussein säkert också påverkade många av landets 
shiiter).

Det är ingen tvekan om att vi just nu lever i avgränsningarnas tidevarv, 
inte bara i den muslimska världen. Men lika klart är att historien lär 
oss att en sådan ordning inte är lagbunden att vara för evigt.

Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “
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“ Tjänster och små diskreta gåvor

Korruptionen kan vara både rationell och funktionell. Men den 
bygger varken på lag eller likabehandling. Trots ländernas inträde 
i EU lunkar den östeuropeiska vardagen på i de gamla spåren.

Jag läser i tidningen om den senaste lokala skandalen och då menar jag 
inte de dagliga politiska: på Dolac, den stora bondemarknaden mitt i 
Zagreb, säljs som ekologiskt hemodlad frukt och grönsaker vad som 
egentligen är billig massvara från utländska växthus. Från Tyskland, 
Italien eller Ungern. Den importerade vitlöken, salladen eller jord-
gubbarna blir så tre eller fyra gånger dyrare.

Som kund på Dolac klagar jag över detta bedrägeri för Andrej, stam-
kund och kroatisk familjemedlem. Han säger: ”Det har jag vetat länge. 
Bara en handfull av handlarna säljer vad som är från egen täppa, nästa 
gång ska jag peka ut dem för dig”. Jag säger: ”Varför har du inte gjort 
det för länge sedan?” På det har han inget bra svar, bara att jag väl får 
skylla mig själv om jag inte märker skillnaden på falskt och äkta.

Men inspektörerna som ska övervaka att allt går rätt till och inget säljs 
under falsk varubeteckning? Vad gör de egentligen?

Åt det ler han medlidsamt och detta leende, inte bedrägeriet, är för mig 
den egentliga skandalen. Han säger: ”De blir förstås mutade av hand-
larna för att inte göra skillnad på tomat och tomat.” En muta som inte 
precis består av ett knippe garanterat obesprutade morötter.

”Det fattar ju minsta barn”, tillägger han. ”Märkligt att du efter nästan 
ett helt liv i denna del av Europa inte gjort det.”

Ett och annat har jag förstås ändå begripit, också om korruption. Inte 
minst om dess omfattning. Också i Sverige finns korruption, men då 
som undantag, inte som norm och system. Här håller den hela sam-
hällsmaskineriet i gång, smörjer vad som annars inte skulle gripa i 
varandra, i stället stå stilla. Korruptionen är både rationell och funktio-
nell. Men det handlar om en ordning som inte bygger på lag och lika 
behandling av alla, inte på den rättsstat som är grunden för vårt 
moderna samhälle. I den meningen består Östeuropa fortfarande av 
mycket omoderna samhällen.

Fast inte formellt: ett villkor för östeuropéernas medlemskap i EU var 
att tusentals nya lagar, bestämmelser och förordningar på alla sam-
hällsområden först skulle tas över för att ersätta tidigare kommunistis-
ka eller för att reglera vad som förut varit oreglerat. Det är nu länge 
sedan. Att de formellt antagits är dock inte samma sak som att de 
också skulle tillämpas och efterlevas.

I förskräckande utsträckning lunkar den östeuropeiska vardagen ofta 
på i de gamla upptrampade spåren. Jag skulle inte drömma om att gå 
på läkarbesök utan några bra flaskor vin; i snabbköpen finns alltid en 
rad mycket dyra och dammiga flaskor som ingen vanlig dödlig någon-
sin druckit därför att de är avsedda för läkarkåren.

På bilverkstan sticker jag på förhand till mekanikern några sedlar, mot 
slutet av året får brevbäraren sin ”julklapp” medan sådana handfasta 
”gåvor” i ministerier och verk ersätts av ett diskret kuvert med lämp-



ligt innehåll. Ledande politiker avslöjas ideligen som mutkolvar, men 
hamnar bara sällan inför rätta eller i fängelse.

Under kommunismen var det annorlunda, säger nostalgikerna. 
Mutade sig fram gjorde vi ändå inte. Men det är inte sant. Bortsett från 
att den tidens dinarer, zloty eller forinter som smörjmedel skulle ha 
varit en förolämpning lik – vad kunde man köpa för dem? – och 
hårdvaluta sällsynt, gällde då tjänst mot gentjänst, att känna någon 
som kände någon som kunde ”organisera” förtur eller den rätta 
stämpeln. Och förr eller senare blev den som ”organiserade’” i sin tur 
behövande. Alla var beroende av varandra, inspunna i ett finmaskigt 
nät av korruption, samtidigt med en hållhake på varandra.

Just detta ömsesidiga beroende gör det nästan omöjligt att reformera 
ett sådant samhällssystem. En närstående väninna blev politiker med 
stora reformistiska ambitioner och när hon en gång kom hem från en 
valturné på landet med flaskor och en hel lufttorkad skinka i famnen, 
förebrådde jag henne. Hur skulle detta land någonsin kunna reformeras 
om inte just någon som hon bröt med den korrupta ordningen?

Men hon hade redan resignerat. Tog hon inte emot sådana ”gåvor” 
skulle ingen rösta på henne; väljarna ville ha en hållhake på henne, en 
anledning att i framtiden kunna kräva en gentjänst. Och att reformera 
systemet krävde att först bli vald, men att bli vald att först svära eden 
med två fingrar på den gamla ordningen. En ond cirkel. Min kritik var 
naiv och min väninna blev så småningom minister i en enbart till 
namnet reformerad stat.

Ibland tvivlar jag på att man i Bryssel begriper hur avgrundsdjup 
skillnaden är mellan teori och praxis i östutvidgningens medlemsstater. 

I Bryssels rapporter klagas visserligen på rättsstatens ineffektivitet och 
långsamhet, men egentligen är det en missuppfattning. Den statliga 
byråkratin fungerar här inte sämre än någon annanstans: händer 
ingenting, vilket ofta är fallet, beror det enbart på att den fortfarande 
väntar på sina pengar eller fått för litet betalt.

Vår trädgård är ännu efter åratal inte registrerad som vår. För det krävs 
ett kuvert till rätt kommunaltjänsteman. Men min hustru har förbjudit 
mig och jag inte övervunnit mitt här malplacerade svenska rättspatos.

Richard Swartz richard.swartz@chello.at journalist, författare och 
fristående kolumnist i Dagens Nyheter. “
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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

	
 * Europapolitik. 
   	
    Politik för en EU-minister.
EU- och handelsminister Ann Linde
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

	
 * 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

	
 * 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

	
 * 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
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 * 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

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

	
 * 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

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

Karl-Petter Thorwaldsson. Ordförande i LO
karl-petter.thorwaldsson@lo.se
 
Vänsterpartiledare Jonas Söstedt
Sjöstedt Jonas <jonas.sjostedt@riksdagen.se>

Ulla Andersson, vänsterpartiet
Andersson (v) Ulla <ulla.andersson@riksdagen.se>
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Regeringen bör ha en plan för sin politik.
Den bör ha sin grund i välfärd och jämlikhet. 

I kapitel 3 med början på sidan 201 nämns om regionplanering 
och om planering om hushållsverksamheterna. 

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

Miljöministern bör driva en regionplanering för jämlikhet i landet

För att kunna utforma socialförsäkringarna behövs kunskaper om 
hushållsverksamheterna. men på socialförsäkringsministerns sidor 
finns inget som tyder på att ministern är intresserad av sådana kun-
skaper.

Miljöministern har nämnt att hon skall göra planeringar för miljöer, 
men på hennes sidor hittar man inget fullständigt om det. 

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan leder regeringens 
arbete med att samordna insatserna för integration och mot segrega-
tion. Men hushållsverksamheterna finns troligen inte med tillräckligt 
klart där.

Civilministern har hand om välfärdens utförare, men hushållsverksam-
heterna utförs av individerna och hushållen.

Statsministern ser välfärden som det viktigaste. Socialdemokraterna 
och miljöpartiet har höga ambitioner,  men statsråden har svårt att 
hantera välfärdsproblemen och jämlikheten. Statsministern har för 
dåliga instruktioner till de andra ministrarna.

I valet 2018 är det viktigt att socialdemokraterna är bättre än sverige-
demokraterna och de borgergliga för att vinna valet, bli kvar i rege-
ringen och arbeta för de höga ambitionerna för välfärden och jämlik-
heten. 

I SCB-undersökningen röstade 22% av männen på sverigedemokra-
terna. Om de röstat som kvinnorna hade  sverigedemokraterna fått bara 
14.6 % av rösterna.
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Sammanfattningsvis
Sverige bör ha en minister för hushållen och hushållsverksam-
heterna, som redovisar hur det var, är, kan bli och bör bli, och som ser 
till att de blir bra, 
i princip Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Miljöministern bör driva en regionplanering för jämlikhet i landet

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 regio-  
   ner, landsting och kommuner.

* Infrastrukturminister Anna Johansson. Transporter.

* Bostadsminister Peter Eriksson. Ledning av bostadsproduktion.

* Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Kompletterar miljö- 
   ministern.

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

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

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

* Utbildningsminister Gustav Gustav Fridolin. Grundskola.

* Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark
Knutsson. Högre utbildning och forskning.

* Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Gymna-
   sier 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.
 
* Finansminister Magdalena Andersson. Statens finanser.

* Finansmarknadsminister Per Bolund. Finansmarknad.

* Civilminister Ardalan Shekarabi. Statligt stöd till kommuner.
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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
    3	
 Sveriges regioner.
  10	
 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
  11	
 1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands 
	
 län.
  29	
 2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala,
	
 Västmanlands och Örebro län.
  55	
 3) Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.
  74	
 4) Gotlands och Stockholms län.

  84 	
 5) Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.
106	
 6) Blekinge och Skåne län.
119	
 Detaljer om kommunerna. Folkmängd per tätort och 
	
 småort per kommun 2005 (enligt SCB)
121	
 1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och
	
 Jämtlands län.
144	
 2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala,
	
 Västmanlands och Örebro län.
177	
 3) Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.
200	
 4) Gotlands och Stockholms län.
212	
 5) Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.
246	
 6) Blekinge och Skåne län.

267	
 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.

293	
 Människor påverkas hela livet av fysiska och sociala
	
 miljöer de vistas i.
294	
 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
297	
 Utvecklingens krafter
298	
 Systemet för mänskliga verksamheter
301	
 Den fundamentala påverkanskedjan
303	
 Sven Wimnells hemsida på Internet: Samhällsplaneringens
	
 problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?

305	
 Något om välfärd och näringsliv. 26 maj 2016.
307	
 Näringslivet.
308	
 Svenskt Näringaliv
317	
 Arbetsförmedlingen         324	
 Handelsbanken
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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, för-
slagsvis 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 konsumtions-
verksamheter och både både materiella och icke-materiella  verksam-
heter.
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DN LÖRDAG 27 MAJ 2017

“ Magdalena Andersson på träningsläger 
för att axla huvudrollen

De står med huvudena lutade mot varandra över ett fikabord på 
Rosenbad. Chefen, statsminister Stefan Löfven, den till en början 
ofrivillige ledaren, som fått beröm för sitt stabila agerande efter 
terrordådet på Drottninggatan. Och ekonomichefen, finansmi-
nister Magdalena Andersson, som har alla meriterna på plats: 
SSU, Handels, Harvard. De för ett förtroligt samtal i halvviskande 
ton när DN:s Paul Hansen tar bilden.

Om det finns en berättelse om Socialdemokraterna senvåren 2017 så 
måste finansminister Magdalena Andersson beskrivas som huvud-
person, skriver DN:s Karin Eriksson i reportaget om den möjliga 
kronprinsessan Magdalena Andersson i veckans Lördagsmagasin.

Ett av skälen syns på fotot från köket på Rosenbad. Magdalena 
Andersson har statsministerns öra.

– Vi kompletterar varandra fantastiskt väl. Ingen av oss har ju valt att 
vara företrädare eller har drivits av viljan att vara företrädare, säger 
Magdalena Andersson i intervjun.

Hon har också finansdepartementets styrka. Berättelsen som Socia-
demokraterna vill kabla ut ett drygt år före valet är denna: Magdalena 
Andersson har vänt underskott till överskott i statsfinanserna.

Och nu ligger hon på träningsläger för att bredda sin repertoar. Det är 
hon som ska stå på scen under politikerveckan i Almedalen, tillsam-
mans med de andra partiernas ledare. Och plötsligt citerar hon Olof 
Palme och talar om klyftor som orsak till både Brexit och valet av 
Donald Trump.

Det finns en krets inom partiet som gärna ser att den kvinnliga delen 
av radarparet vid Rosenbads fikabord syns mer. En person med insyn 
säger:

– Personer i den här kretsen vill inte att  Anders Ygeman ska segla runt 
på en räkmacka hela tiden. För dem vore det en jättestor prestigeför-
lust om Anna Kinberg Batra blev den första kvinnliga statsministern.

Matilda E Hanson “



DN LÖRDAG 27 MAJ 2017

“Så drillas kronprinsessan Magdalena 
Andersson för nästa drabbning

Hon har partiledarens öra och finansdepartementets styrka. Blir 
hon också kvinnan som säkrar Socialdemokraternas framtid?
Eller kommer hon att fällas av motståndarna redan i höst? Karin 
Eriksson och Paul Hansen har följt Magdalena Andersson.

Hon inleder med en klackspark.

I talarstolen i Infra City funderar Magdalena Andersson över det 
moderata förslaget att låta företag köpa namn på stationer i tunnel-
banan.

– Nästa station Gula Blend. Byte till Nespresso och den rödgula linjen 
Happy Meal. Nästa station Trump Tower. Byte till före detta Norrlands 
Guld.

Åhörarna skrattar förtjust.

Det finns två sätt att beskriva vad som pågår på scenen. Det ena är 
sakligt: Finansministern håller tal som partistyrelsens representant på 
Socialdemokraterna i Stockholms läns distriktskongress. Det andra är 
att Magdalena Andersson är på träningsläger i högklackat.

När hon rekryterades som ekonomiskpolitisk talesperson för drygt fem 
år sedan hade hon knappt hållit ett långt anförande. Nu drillas hon, via 

distriktskongresser och partikongress och första majframträdanden 
ända fram till finalen i Almedalen i sommar.

Magdalena Andersson blir Socialdemokraternas huvudtalare under 
politikerveckan i Visby. Då kan det vara skönt att få träna stämbanden 
bland vänner.

Hon raljerar över moderata förslag på nya skattesänkningar.

– De talar om skattechock. Jag säger naken-chock, summerar hon.

Nya skratt. Applåder. Hyllningar av distriktsordföranden och rege-
ringskollegan Helene Hellmark Knutsson.

Socialdemokraterna från Stockholms kranskommuner uppskattar det 
som finansministern säger och gör.

Hon är ju en av dem. Magdalena Andersson är Nackabo sedan många 
år, och håller regelbunden kontakt med det lokala oppositionsrådet 
Khashayar Farmanbar.

Han sitter på första bänk och tycker att hon just har hållit sitt bästa tal 
någonsin.

– Hon är en person som levererar vad vi socialdemokrater lovat. Där 
värdesätter jag konkreta besked, kopplat till verkligheten. Inte floskler 
eller bombastiska uttalanden, säger han.



Infra City i Upplands Väsby är ett stort och lite anonymt kongress-
komplex norr om Stockholm, med en skärva av socialdemokratisk 
samtidshistoria.

Det var här som partiet höll sin upptakt till kampanjen om euron för 14 
år sedan. Den dåvarande finansministern Pär Nuder talade och utrikes-
minister Anna Lindh åkte hem och putsade fönster i vredesmod. Efter-
åt frågade hon Göran Persson irriterat om han ville se en ledarstrid i 
partiet. Det var så han fick bekräftat att hon förberedde sig vid tanken 
på att ta över.

Ett överfall på NK 27 dagar senare ändrade allt. Anna Lindh mörda-
des. Stormiga år följde med Mona Sahlin och Håkan Juholt som om-
stridda partiledare.

Stefan Löfvens stora insats under drygt fem år som partiledare är att 
han fått ordning på partiet. Hans gärning som statsminister är inte lika 
enkel att sammanfatta.

I linjetalet på S-kongressen i april 2017 försöker han summera fram-
gångarna, och pekar plötsligt ut en minister: Hon har vänt underskott 
till överskott i statsfinanserna.

Några veckor senare hyllas hon med stående ovationer i Upplands-
Väsby.

○ ○ ○
Om det finns en berättelse om Socialdemokraterna senvåren 2017 så 
måste Magdalena Andersson beskrivas som huvudperson.

Är hon kvinnan som ska rädda Socialdemokraterna? Eller kommer hon 
att fällas av de politiska motståndarna redan i höst?

När hon rekryterades till S-kansliet som ny ekonomiskpolitisk tales-
person för drygt fem år sedan var uppdraget tydligt. Hon skulle 
utmana den dåvarande moderata finansministern och demonekonomen 
Anders Borg.

Hon hade de formella meriterna med nationalekonomin från Handels-
högskolan och Harvard. Hon hade erfarenheter som politisk tjänste-
man från budgetsaneringens dystra epok på 1990-talet.

Det var då hon skickades i väg till kreditvärderingsinstituten i New 
York för att försäkra att Sverige var ett stabilt land som det gick att 
låna ut pengar till.

– Om man har gått där på Wall Street och bett om pengar så känner 
man ju under skinnet att den som inte har ordning och reda inte har 
samma möjligheter att bestämma själv. Dessutom har man vetskapen 
att det var de som var i mest behov av välfärden som drabbades hår-
dast av besparingar, säger hon.

I valrörelsen 2014 valde Socialdemokraterna att låta lagt kort ligga och 
acceptera alliansens skattesänkningar. I stället stod striden om stats-
finanserna.

— Anders Borg blev ju helt tokigt förbannad när vi började säga att 
alliansen bröt mot överskottsmålet, konstaterar Magdalena Andersson.



Enligt rapporterna har hon och hennes statssekreterare hållit departe-
menten i mycket strama tyglar sedan maktskiftet.

Många har beskrivit henne som den respekterade teknokraten i parti-
toppen.

Nu säger de att hon har börjat låta annorlunda.

Hon citerar Palme. Hon pekar på växande klyftor som en orsak till 
fenomen som Brexit och Trump.

Hon tycker själv att ideologin fått större plats.

— Det som alltid varit min drivkraft som politiker, att bekämpa 
orättvisorna, det blir så aktuellt med utvecklingen i världen. Vi ser en 
ojämlik fördelning av tillväxten och vi ser den växande populismen. 
Då blir det mer av de större dragen. Jag menar, i förra valrörelsen 
pratade vi om jobb och skola. Då var det mer av att ”vi vill ha de här 
fyra åtgärderna”, säger hon.

Men ett starkt skäl till att hon tar större plats som politiker är att 
Socialdemokraterna vill få ut ett nytt budskap i god tid före valet 2018. 
Det börjar med den där berättelsen om finansministern som genom stor 
sparsamhet vänt underskott till överskott. Det fortsätter med beskedet 
att Sveriges ekonomi befinner sig i ett helt nytt läge.

Magdalena Andersson hävdar att det finns större resurser än tidigare 
för att trappa upp kampen mot klyftorna och laga revor i välfärden.

— De kommande åren blir det väldigt attraktivt att sitta i regerings-
ställning, säger hon.

Hon kommer också från ett parti som längtar efter nya kvinnliga 
fixstjärnor.

Finansministern citerar förtjust en tidningstext om de kompetenta 
kvinnornas revansch.

– Man nämner Anna Ekström, Ann Linde, mig, min statssekreterare 
Karolina Ekholm… Kvinnor som kommer fram, byggt på lång er-
farenhet. Det tycker jag är intressant och bra. Fantastiskt i en fakta-
resistent värld, säger hon.

Så formas en ny, men inte alls ung, generation av kvinnliga S-politiker.

Företrädaren och före detta chefen Göran Persson följer Magdalena 
Anderssons resa med stort intresse.

— Jag tycker att hon gör det väldigt bra. Det svåra med den ekono-
miska politiken är inte att begripa vad som ska göras. Det svåra är att 
göra det. Magda är ju väldigt säker i den teoretiska grunden. Det andra 
är ju en plattform som hon successivt ska erövra och varje gång hon 
kliver fram en bit till så blir hon säkrare och mer politisk. Får hon hålla 
på ett tag till så kommer hon att bli en institution i svensk politik, säger 
han.

Det är svårt att gå långt i höga klackar.



Efter ett halvsekels hyllningar av Gunnar Strängs hängslen och livrem 
och 8 600 texter om Anders Borgs hästsvans kan vi kanske kosta på 
oss att notera en detalj om deras efterträdare Magdalena Andersson. 
Hon kommer till första maj i Enköping i praktiska, tvåfärgade stövlar.

Innan tåget går hinner hon småprata med pensionärerna. Framme vid 
Skolparken, där talen ska hållas, stiger ångan från korvgrytorna. Kom-
munfullmäktiges ordförande slår sig ned vid pianot och ackompanjerar 
allsång till Björn Afzelius ”Tusen bitar”. Kommunalrådet berättar om 
lokala politiska framgångar. SSU-aren lovprisar Socialdemokraternas 
försvarspolitik.

Det ger finansministern en möjlighet att sticka ut som den mest ideo-
logiska talaren.

— Jag kommer aldrig att göra upp med ett parti med rötterna i rasis-
men, säger hon.

Retoriken är en föraning om den strid som väntar i höst. Magdalena 
Andersson är pressad från flera håll: Borgerliga kritiker kräver refor-
mer för enkla jobb och bostäder, vänstern vill minska klyftor med 
höjda skatter, och finanspolitiska rådet uppmanar regeringen att spara 
mer.

Det besvärliga parlamentariska läget blir ett särskilt bekymmer. Alli-
ansledarna har presenterat olika modeller för att stoppa regeringens 
skattehöjningar.

– Jag förstår inte hur de tänker. Allt som vi har pratat med borgarna om 
under de här åren som jag varit med, det är ju att man ska underlätta 
för minoritetsregeringar att få igenom sin budget. Det har ju de varit 
väldigt, väldigt intresserade av. Men nu verkar de plötsligt yrvaket 
vilja något annat, säger hon.

Möjligen har finansministern sig själv att skylla. Det är inte oppositio-
nens sak att få igenom regeringens budget, konstaterade hon hösten 
2013. Då var hon med och fällde alliansregeringens förslag om en höjd 
brytpunkt för statlig skatt.

Ledande moderater har senare gjort klart att budgetbråket skadade 
partiet inför valrörelsen. Moderaterna var precis på väg att införa ett 
stopp för sänkta skatter, men fastnade i fel strid.

Ett år senare fick Magdalena Andersson betala priset, när allianspar-
tierna var med och sänkte den nya rödgröna regeringens budget.

Som man bäddar får man ligga, ansåg de borgerliga kritikerna. Det 
finns inflytelserika socialdemokrater som förstår deras poäng.

Men Magdalena Andersson vill fortfarande inte säga att hon ångrar 
budgetstriden.

– Det var inte välavvägt att sänka skatten ofinansierat när vi hade 60 
miljarder i underskott. Och vi ville ju inte ha en ordning där den 
största minoriteten styr. Vi ville ha ett samarbete över blockgränsen. 
Det är fortfarande vårt svar, säger hon.



Det kommer signaler från alliansen om att de rödgröna skulle kunna 
frigöra sig från budgetsamarbetet med Vänsterpartiet. Men Magdalena 
Andersson får inte ihop ekvationen.

– Det finns inget alternativ för oss annat än att ha ett budgetsamarbete 
med Vänsterpartiet. Eftersom Sverigedemokraterna redan röstar på 
Moderaternas budget så skulle vi i sådana fall behöva förlita oss på att 
Kristdemokraterna inte gör detsamma. Det går tyvärr inte att lita på 
Kristdemokraterna, det har vi redan upptäckt.

Finansministern blir också en personlig måltavla för oppositionen. 
Senast nu i veckan hotade en moderat riksdagspolitiker med misstro-
endevotum på grund av bankjätten Nordeas flyttplaner. Hot om förtro-
endeomröstningar finns också mellan raderna i budgetbråket.

– De får naturligtvis svara på hur de tänker. Misstroendevotum brukar 
man ju rikta mot någon som har gjort något formellt fel. Då får man i 
så fall ju peka på att jag något formellt fel. Eller så börjar man använda 
misstroendeinstrumentet på ett helt nytt sätt. För att man ogillar någon 
i största allmänhet, säger hon.

○ ○ ○

Magdalena Andersson säger själv att hon är en tävlingsmänniska. Elit-
simmare under uppväxtåren. När hon slutade vinna lade hon av, och 
fick massor av tid över. Det var då som hon engagerade sig i SSU.
Det politiska engagemanget hade hon med sig från diskussionerna 
hemma i tv-soffan i Uppsala. Som omhuldat endabarn deltog hon ofta 
i de vuxnas samtal.

Pappa Göran Andersson undervisade i statistik på universitet. Mamma 
Birgitta Granell Andersson arbetade som gymnasielärare i samhälls-
kunskap.

— Hon var väldigt tydlig med att hennes jobb är lika viktigt som min 
pappas jobb. Hennes profession är lika viktig. De var jämbördiga som 
yrkespersoner. Det skiljde min familj från många andra familjer, säger 
Magdalena Andersson.

Tidigt formades en person som skulle klara sig väl i utpräglat manliga 
miljöer.

– På Handelshögskolan var vi 25 procent kvinnor. Jag tror att jag hade 
en kvinnlig föreläsare under alla år. Man fick tuffa till sig lite.

Magdalena Andersson påbörjade en forskarutbildning och hann med 
ett år på Harvard innan lockropen från politiken blev för höga. Hon 
såg framför sig en karriär på finansdepartementet, men placerades i 
stället på statsrådsberedningen under Göran Persson. Efter besvikel-
sens tårar fann hon sig tillrätta.

Hennes förra chef kommer ihåg en mycket allvarlig, hårt arbetande, 
nästan sträng person med starka krav på sig själv.

— Jag minns hennes no nonsense-attityd. Skämt och gag fanns det 
plats för, men inte i arbetet. Jag satte väldigt stort värde på att ha henne 
i min omgivning, säger Göran Persson.

Det var en väldigt rak miljö, summerar Magdalena Andersson.



– Göran är ju väldigt, väldigt rolig att ha att göra med. Han är fruktans-
värt begåvad. Så det var väldigt lärorikt. Hade man någon logisk lucka 
i resonemanget såg han det på direkten. Fanns det någon svag punkt, 
om man hade en föredragning på 20 minuter och det fanns 30 sekun-
der där man hade en svag punkt, så såg han det omedelbart. Man fick 
verkligen skärpa sinnena.

En del skulle kunna bli skrämda av det där.

– Ja, det är det ju många som blir.

Och varför blir inte du rädd?

– Jag tyckte att det var stimulerande. Jag gillar att tävla. Och någon-
stans är det ändå bara jobbet. När folk kommer fram och tycker att jag 
är duktig så är det ju i rollen som finansminister och del av partiled-
ningen. Det är på samma sätt när folk inte tycker att jag är bra. Det är 
jag i den rollen. Inte jag-jag. Det är inte jag hemma eller jag bland 
mina vänner.

– Jag skulle vara förkrossad om jag gjorde något som var dåligt för 
landet på riktigt eller för partiet om något var dåligt för partiet på 
riktigt. Men där-emot att få kritik, det är en del av spelets regler.

Magdalena Andersson kan ibland uppfattas som kärv och kantig. 
Omgivningen beskriver henne snarare som frank och fri från fåfänga.

Uppriktigheten märks när hon resonerar om nackdelar och fördelar 
med den offentliga rollen.

– Man vill ju ändå att folk ska få ett trevligt intryck av en, om inte 
annat för att man är en representant för Sveriges regering. Det är ju 
inte så att jag skulle uppföra mig väldigt illa, annars heller. Men det 
bär jag med mig lite. Inte för att det spelar roll för mig personligen. 
Men folk ser ju inte att det är jag som står och handlar, de ser att det är 
finansministern som står och handlar, säger hon.

Vad är roligast?

– Det är att få bestämma, så klart.

Det är så många människor som har så svårt att förhålla sig till 
det där ordet makt.

– Men det är ju därför som man håller på med politik. Man vill ha 
makt. Och bestämma. Jag håller inte på med politik för att hålla på 
med akademiska seminarier. Det är också bra men det är inte det som 
är syftet. Det är att förändra världen.

Det är inte så ofta som Magdalena Andersson får frågor om varför hon 
är feminist eller hur hon fungerar som kvinnlig förebild. Det ser hon 
egentligen som ett tecken på att jämställdheten går framåt.

– Det som kännetecknar mig är inte att jag är kvinnlig finansminister 
utan att jag är finansminister, säger hon.

Men det är en annan fråga som förföljer finansministern, en fråga som 
hon försöker besvara under sina tal till partikamraterna den här våren.



Det är inte en fråga som ställdes särskilt ofta till hennes företrädare på 
finansministerposten och det är inte en fråga som ställs särskilt ofta till 
hennes manliga kolleger i regeringskretsen.

Kanske säger den något om hur kvinnorollen förändrats i socialdemo-
kraterna.

Anna Lindh, Mona Sahlin och Margot Wallström uppfattades alla som 
representanter för förnyelsen av Socialdemokraterna. De betraktades 
som bärare av nya tankegångar. De förväntades stå för ett mer kvinn-
ligt och kollektivt ledarskap, samtidigt som de var starkt lysande fix-
stjärnor.

Magdalena Andersson och hennes kompetenta medsystrar får i stället 
frågan vad de egentligen brinner för.

Historikern Petra Pauli, som forskat om kvinnor i arbetarrörelsen, ser 
en cirkel som sluter sig.

– Det var samma frågor som ställdes till de allra tidigaste kvinnorna i 
socialdemokratiska regeringar. Alva Myrdal och Ulla Lindström kom 
in som experter. Om vi tittar på kvinnorna som sitter i regeringen i 
dag, som Magdalena Andersson och Annika Strandhäll, så är de också 
mycket mer professionaliserade. De har läst statsvetenskap och natio-
nalekonomi, och även om de haft ett politiskt engagemang, så är de 
inte så integrerade i partiet.

Socialdemokraterna är ett parti som vurmat för jämställdhet och 
samtidigt omfamnat starka manliga ideal.

– Där finns ett trasigt förflutet. Man vill ha jämställdhet men inte rubba 
klassidealet. Då ställs den här arbetarmannen i blåkläder mot den 
socialdemokratiska medelklasskvinnan. Den som inte har rätt bak-
grund blir lätt misstänkliggjord. Trots att man kan brinna lika mycket 
för kampen mot orättvisor även om man inte har delat kökssoffa med 
åtta syskon, säger Petra Pauli.

○ ○ ○

För tävlingsmänniskan Magdalena Andersson fortsätter träningslägret.

Hon har bytt om till svarta smäckra pumps när hon talar i den forna 
hemstaden Uppsala.

Det är svårare att sticka ut som radikal här i studentstaden, när SSU:s 
talare lovprisat feminismen och talaren från Transportarbetareför-
bundet uppmanat LO att fungera mer som en progressiv kamporga-
nisation.

Magdalena Andersson gör sitt bästa för att påminna om hur hon käm-
pat mot orättvisor ända sedan hon talade som SSU-are i gympadojor 
på första maj i Uppsala för 30 år sedan.

– Där spelar mina år på Handelshögskolan och Harvard ingen roll. Det 
är kampen mot orättvisor som jag brinner för, säger hon.

Efteråt skockas Uppsalabor nedanför scenen. De är före detta elever 
till mamma Birgitta Granell Andersson som vill hälsa när dottern hållit 
tal.



De är lika, mor och dotter.

Ingen av dem vill vidgå att det är så märkvärdigt att Magdalena 
Andersson stått där på scenen som förstamajtalare.

– Jag kommer ju ihåg för 30 år sedan, hur min man och jag cyklade 
ned för att lyssna. Då kändes det fantastiskt. Nu är det lite mer som 
vanligt. Jag har ju vant mig, säger Birgitta Granell Andersson.

När Magdalena Andersson fick frågan om att återvända till politiken 
som ekonomiskpolitisk talesperson för fem år sedan, ringde hon 
faktiskt till mamma och bad om råd.

– Hon ringer alltid och frågar, och jag säger att jag inte kan säga 
någonting. Hon får prata med sin man. Det är en väldigt förståndig 
man. Han tyckte att hon skulle pröva. När hon sedan fick frågan om 
finansministerposten sa han att man kan ångra hela livet om man säger 
nej till ett sådant erbjudande, berättar Birgitta Granell Andersson.

Det finns fler kvinnor på första bänk. Bland andra veteranen Birgitta 
Dahl, före detta minister och talman. Hon anlägger det historiska 
perspektivet på att kvinnor är självklara huvudtalare på första maj.

– Det var ju detta vi slogs för redan på 60-talet, säger hon.

○ ○ ○

Magdalena Andersson vill anpassa sitt budskap till tidsandan. Hon 
hävdar att hon ser ett nytt läge i ekonomin. Och hon har tydliga skäl att 
försöka stärka sin ställning inför höstens förväntade budgetbataljer.

Men finns det ytterligare en anledning till att hon drillas som talare och 
debattör våren 2017?

Är det en kronprinsessa, nyss fyllda 50, som kliver ned från scenen i 
Uppsala?

Hon avfärdar frågan med en kalkyl.

– Våra partiledare brukar sitta väldigt länge. Stefan har bara suttit i 
fem år, så jag fattar inte varför frågan är aktuell över huvud taget. Han 
sitter väl i fem år till i alla fall. Tage Erlander satt i 23 år, och då är det 
18 år kvar, säger hon.

Det är nog ganska få i partiet som räknar med att Stefan Löfven leder 
Socialdemokraterna fram till år 2035. Men betydligt fler delar bedöm-
ningen att han är beredd att stanna ett antal år på posten. Särskilt om 
Socialdemokraterna gör ett hyfsat val och behåller regeringsmakten.

Ändå går snacket om efterträdare i rörelsen. Kanske är spekulationerna 
mest av allt terapi för ett parti som så nyligen framstod som ledarlöst. 
Nu finns ju hela listan med efterträdare, och namn som inrikesminister 
Anders Ygeman och civilminister Ardalan Shekarabi.



Det är påfallande många män i uppräkningen, och så Ylva Johansson, 
en politiker med stark drivkraft och möjligen svagare förmåga att få 
med sig medlemmarna.

För några år sedan hade Magdalena Andersson inte ens kommit på 
fråga. Nu säger folk i partiet att hon definitivt finns med på listan – 
vare sig hon vill eller ej.

– Jag ser mig som finansminister. Det är det som är min grej. Och 
framför allt att vara finansminister i Stefan Löfvens regering, konstate-
rar Magdalena Andersson.

Det som är uppenbart för alla är att det finns ett starkt förtroende mel-
lan regeringschefen och rikshushållaren. Den före detta svetsaren från 
Örnsköldsvik och ekonomen från Uppsala är ett lite udda radarpar i 
svensk politik.

– Vi kompletterar varandra fantastiskt väl. Ingen av oss har ju valt att 
vara företrädare eller har drivits av viljan att vara företrädare. Vi drivs 
av att göra skillnad. Det gör ju att man förstår varandra väldigt bra. 
Vad är rätt och vad är fel? Kan jag stå för det här? Kan jag se mig själv 
i spegeln? Där är vi väldigt lika, säger hon.

Andersson och Löfven förenas också av kärleken till ordning och reda.

När flyktingkrisen drabbade Sverige hösten 2015 tog 
finansdepartementet strid för skärpningen av migrationspolitiken.

– Då kände man att det är bra att man har varit igenom flera kriser. 
Erfarenheten efter att ha jobbat i regeringskansliet var otroligt värde-
full. Just när en kris kommer krypande på det sättet. Att se att ”hallå, 
det här går inte. Vi måste göra något drastiskt”, säger hon.

I efterhand är det många som aspirerat på ledar-skap i flyktingkrisen.

Magdalena Andersson är inte en av dem.

Hennes relation till statsministern bygger på lojalitet.

– Jag tror att vi är väldigt trygga med varandra. Man sätter saken före 
sig själv. Man kan inte göra något som är bra för mig men dåligt för 
regeringen eller partiet. Man kan aldrig sätta mig före det. Vi är inga 
solospelare, säger hon.

En partiledare utser inte sin efterträdare och Stefan Löfven är knappast 
en politiker som kör över sin egen rörelse. Kronprinsar och kronprin-
sessor får nog koras på andra sätt.

De som anar upptakten till en kampanj bakom Magdalena Andersson, 
de tror att hon har sina stödtrupper i ”tjejgänget” i regeringskretsen 
och bland lokalpolitikerna i Stockholms län. Det är socialdemokrater 
som gärna ger en sansad ekonom makten över partiet. Och det är 
socialdemokrater som vill ha en kvinna som partiledare, någon gång i 
framtiden.

– Personer i den här kretsen vill inte att Anders Ygeman ska segla runt 
på en räkmacka under tiden. För dem vore det en jättestor prestige-



förlust om Anna Kinberg Batra blev den första kvinnliga statsminis-
tern. Det finns ett jättestarkt sug efter en kompetent socialdemokratisk 
kvinna som kan vinna val, säger en person med insyn.

Möjligen är Magdalena Andersson på väg att få samma roll som 
Anders Borg i regeringen Reinfeldt. En teknokrat och tjänsteman som 
utvecklas till fullblodspolitiker med en allt starkare partipolitisk reto-
rik.

Det är ingen given väg till partiledarposten. Borg saknade intresse för 
maktspelet i Moderaterna, Anderssons lust att delta i interna intriger 
sägs också vara begränsad.

Men finansministrar har ändå hyggliga chanser att bli folkkära. Om det 
funkade för en man i hästsvans, varför inte för en kvinna med vassa 
klackar?

— Magda är det finaste man kan vara. Hon är finansminister. Jag tror 
att hon vill vara finansminister. Låt henne få fyra år till och jag tror att 
hon kommer att bli en väldigt känd och klassisk finansminister, säger 
Göran Persson.

○ ○ ○

Det är svårt att gå långt i högklackat. Sverige har aldrig haft en kvinn-
lig statsminister. Socialdemokraterna har haft en enda kvinna, Mona 
Sahlin, som partiledare.

Be inte Magdalena Andersson om en förklaring.

Eller gör det, och få en beskrivning som svar.

– Ledarna för de största partierna har haft manliga partiledare när 
dessa partier haft regeringsmakten. Vi har ju inte heller haft så många 
partiledare i Socialdemokraterna, säger hon.

Dock finns kvinnliga politiker som gått före. Den som vill placera in 
Magdalena Andersson i en socialdemokratisk kvinnotradition ska 
kanske leta efter ministrar på 50-talet och före epoken Wallström–
Lindh–Sahlin. Någonstans mellan experterna och visionärerna.

Gråsossen har kommit tillbaka starkt som ideal i arbetarrörelsen, i en 
tid när gränser stängs och Sverige ställs inför nya hot mot säkerheten. 
Men han kan lika gärna vara en hon.

Kanske kan man ana ett släktskap mellan Magdalena Andersson och 
Birgitta Dahl och hennes tidigare generation av välutbildade social-
demokratiska jämställdhetskämpar.

– De kom fram på 60-talet i en brytningstid då jämställdhetsdebatten 
slog igenom på allvar. Det var en generation kvinnor som fått lära sig 
av sina mammor att de skulle skaffa sig utbildning och jobb. De hade 
fötterna på jorden. Skinn på näsan. De var inte alltid så glamourösa, 
säger S-debattören Anne-Marie Lindgren.

Hon ser en parallell till Magdalena Andersson. Och det gör finansmini-
stern själv också.



– Jag är väldigt tacksam mot föregångare som Birgitta Dahl och Ingela 
Thalén och Laila Freivalds. Och Lena Hjelm-Wallén! De har varit väl-
digt starka förebilder. De rejäla tanterna! Feminister med båda fötterna 
på jorden. Inga böjda huvuden och trevliga leenden.

– Det är ju inte så att jag heller är någon som man sätter sig på i första 
taget.

○ ○ ○

Ett träningsläger för en politiker består också av intervjuer och under 
en enda resa till Norrköping och Linköping hinner finansministern 
med att prata med ETC, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, TT, Norr-
köpings Tidningar, Arbetsvärlden, P4 Östergötland, Ekonomiekot, 
SVT Östnytt och tre reportrar från Dagens industri.

I Säpobilen från tåget till universitetet lyckas hon även byta skor.

Klacken är hög men steget stadigt, när finansministern kliver upp på 
scenen på Sveriges förenade studentkårers kongress i Linköping.

– Ska ni inte fråga om frukten, undrar hon.

Det socialdemokratiska kommunalrådet Kristina Edlund har precis 
stått på scenen och definierat sig som en jordgubbe, god och röd. 
Finansministern vill också få en chans att plocka ut sin like ur frukt-
skålen.

Hon har kommit på ett svar som hon är mycket nöjd med.

– Kokosnöt! Hård på ytan och god inuti.

Karin Eriksson karin.eriksson@dn.se “

“Socialdemokraternas 10 ledare – 9 män och en kvinna

Claes Emil Tholin 1896–1907.
Hjalmar Branting 1907–1925. Statsminister 1920 samt 1921–1923 och 
1924–1925.
Per-Albin Hansson 1925-1946. Statsminister 1932–1946.
Tage Erlander 1946–1969. Statsminister lika länge.
Olof Palme 1969–1986. Statsminister 1969–1976 samt 1982-1986.
Ingvar Carlsson 1986–1996. Statsminister 1986–1991 samt 1994–
1996.
Göran Persson 1996–2007. Statsminister 1996–2006.
Mona Sahlin 2007–2011.
Håkan Juholt 2011–2012.
Stefan Löfven från 2012. Statsminister från 2014.

Magdalena Andersson
Född i januari 1967. Uppvuxen i Uppsala. Pappa universitetslektor, 
mamma gymnasielärare i samhällskunskap.

Gift med Richard Friberg, professor på Handelshögskolan i Stock-
holm. Två barn, 17 år och 15 år. Familjen bor i Nacka.

mailto:karin.eriksson@dn.se
mailto:karin.eriksson@dn.se


Ekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Avbröt doktorandstudier-
na och började arbeta som politiskt sakkunnig hos statsminister Göran 
Persson (S) 1996. Planeringschef i statsrådsberedningen 1998–2004, 
stats-sekreterare i finansdepartementet 2004-2006. Rådgivare hos S-
ledaren Mona Sahlin 2007–2009, därefter överdirektör på Skattever-
ket. Från februari 2012 ekonomiskpolitisk talesperson för Socialdemo-
kraterna. Finansminister sedan oktober 2014.

3 röster
Det är guldläge i ekonomin, enligt Magdalena Andersson. Men alla 
håller inte med.

Ulf Kristersson, ekonomiskpolitisk talesperson (M):
”Magdalena Andersson brukar göra ett stort nummer av att Sverige har 
gått från underskott till överskott. Men att ha underskott under den 
värsta krisen sedan 30-talet var självklart. Då användes tidigare över-
skott. Nu, mitt i brinnande högkonjunktur, är det bara små överskott 
och regeringen genomför inga långsiktiga reformer. Hon spelar högt 
och satsar allt på att ekonomin inte vänder nedåt.”

Klas Eklund, seniorekonom vid SEB, författare och tidigare S-
tjänsteman i regeringskansliet:
”Hon har ju på finansministervis värnat starka statsfinanser och ord-
ning och reda. Det tycker jag att hon har gjort bra. Men allt handlar 
inte om budgetsaldo. Det är få som tror att regeringen når målet om 
lägst arbetslöshet i EU 2020. Bostadsbristen ökar och byggandet når 
nog ganska snart toppen. Så när det gäller strukturreformer har det 
hänt för lite, men där är det inte bara Magdalena Andersson som be-
stämmer.”

Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson och 
budgetförhandlare (V):
”Vi har ju lagt budgetar ihop och Magdalena Andersson är en hederlig 
person som jag uppskattar. Men sedan är det väl känt att vi vill använ-
da skattepolitiken, främst beskatta kapital, för att utjämna de stora 
ekonomiska skillnaderna och för att finansiera satsningar på sjukvår-
den och pressa ned arbetslösheten. Vill man på riktigt göra något åt 
ojämlikheten ska man inte bedriva en borgerlig skattepolitik. Vi har 
tagit små steg i rätt riktning, men det är inte tillräckligt.”

Vem leder Socialdemokraterna efter nästa val?
Stefan Löfven. Övertalades att ta jobbet som partiledare i en kris. 
Fyller 60 i sommar. Men har enat partiet och precis blivit riktigt trygg i 
rollen som stats-minister. Betraktas som stabil i en orolig tid. Nu säger 
många partivänner att det blir minst fem år till.

Anders Ygeman. Många höjde på ögonbrynen när den glade vänster-
profilen från Stockholm fick ansvaret för de tunga polisfrågorna. 
Krishösten 2015 blev Ygemanian ett faktum. Även om hajpen mattats 
något toppar inrikesministern många listor över tänkbara S-ledare. 
Men han har sina fiender.

Magdalena Andersson. Tar allt större plats i den politiska debatten, och 
har därmed fått fart på spekulationer om kronprinsessan. Beskrivs som 
obrottsligt lojal med Löfven. Kanske är hennes plan snarare att bli en 
folkkär finansminister – med höga klackar i stället för livrem och 
hängslen.



Ardalan Shekarabi. Många i rörelsen talar varmt om civilministern, 
och somliga ser honom också som ett mer visionärt alternativ. Politiskt 
har han fått hantera en hel del motgångar. En gammal SSU-skandal 
ligger honom i fatet.

Ylva Johansson. Stark politisk drivkraft, stor erfarenhet, skicklig på 
förhandlingar över blockgränsen. Men också en solospelare. Vänster-
sossar tycker att hon är för höger, högersossar gillar inte hennes för-
flutna i Vänsterpartiet kommunisterna.

Mikael Damberg. Näringsministern har många gånger pekats ut som 
Löfvens kronprins, men gör ingen succé i regeringen. Ängslig, säger 
kritikerna.

Mr/Ms X. Det är läxan från nomineringen av Håkan Juholt: Ibland får 
alla fel.

9 S-kvinnor
Alva Myrdal. Slog igenom som debattör ihop med maken Gunnar 
Myrdal med ”Kris i befolkningsfrågan” 1934. Politiker och diplomat 
som belönades med Nobels fredspris 1982.

Ulla Lindström. Statsråd 1954-1966. Blev 1958 den första kvinnan 
som tjänstgjorde som tillförordnad statsminister. Avgick i protest mot 
biståndsbudgeten 1966.

Birgitta Dahl. Statsråd i Palmes och Carlssons regeringar. Riksdagens 
talman 1994-2002.

Lena Hjelm-Wallén. Statsråd i Olof Palmes, Ingvar Carlssons och 
Göran Perssons regeringar från 1974 och fram till 2002. Socialdemo-
kraternas första kvinnliga utrikesminister 1994–1998.

Ingela Thalén. Minister i flera regeringar. Partisekreterare 1996–1999.

Laila Freivalds. Justitieminister 1988–1991 samt 1994–2000. Utrikes-
minister 2003–2006. Betraktades länge som en av Carlssons och 
Perssons mest stabila statsråd, men fick faktiskt avgå två gånger. Först 
för en lägenhetsaffär och sedan för kritiken efter flodvågskastrofen och 
stängningen av SD:s hemsida.

Anna Lindh. Utrikesministern tippades bli Socialdemokraternas första 
kvinnliga partiledare. Mördad i september 2003.

Mona Sahlin. Partiets första kvinnliga partisekreterare som var nära att 
bli partiledare redan på 90-talet. Tobleroneaffären om hur hon använt 
ett tjänstekort för privat bruk kom i vägen. Kom tillbaka och blev S-
ledare 2007–2011.

Margot Wallström. Oerhört populär profil som gått in och ut ur svensk 
politik. EU-kommissionär 1999–2010. Utrikesminister sedan oktober 
2014. “
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Prins Daniel om hälsoklyftorna i skolan: 
"Vi kan inte ha det så här. Vi måste med 
gemensamma krafter försöka förändra 
det.”

För sju år sedan blev han en del av kungafamiljen. I en stor DN-
intervju berättar prins Daniel om kampen för att alla barn ska få 
ett aktivt liv. Och varför han vill att prinsessan Estelle och prins 
Oscar ska lära sig vardagliga saker som att åka tunnelbana och 
stå i kö.

Två flickor med exakt likadana frisyrer kan inte sluta fnittra.

På gångvägen utanför skolan står en prins. Han är där för att få veta 
mer om hur eleverna på Bällstabergsskolan i Vallentuna kombinerar 
studier och rörelse.

Hela klass 4C är ute på glospromenad. Det betyder att de går varv efter 
varv längs en liten slinga, medan de tränar på att förstå olika engelska 
ord.

– När jag ska lära mig något så brukar jag gå en promenad. Jag tar med 
mig papperet som jag ska läsa in, berättar prins Daniel.

Hans besök är en överraskning för barnen. Kerstin Nilsson, lektor och 
lärare i idrott och hälsa, har förberett eleverna på att Dagens Nyheter 

ska komma. Men hon har inte avslöjat att syftet med vårt besök är att 
göra en intervju med en kunglighet.

Det är hovet som har valt platsen för mötet: Bällstabergsskolan finns 
med på prinsens lista över skolor som han vill besöka, skolor som 
försöker få eleverna i rörelse.

På Kerstin Nilssons lektioner i idrott och hälsa är det inte tal om att 
låta skolklasser köa till höjdhoppsribban eller att eleverna får välja lag 
på fotbollsplanen.

— Nu är vi i skogen nästan hela tiden med äventyr och lek. Vi kör i 
den ojämna terrängen som ger eleverna allsidig rörelseträning och 
balans, berättar hon.

Hennes gäst kan bara berömma den inställningen: Den svenska skolan 
måste hitta tillbaka till rörelseglädjen.

— För många kan idrottslektionerna vara en utsatt miljö. Här är det 
den svagaste länken som måste få chansen. De som spelar fotboll och 
hockey och basket och tränar fem gånger i veckan och har föräldrar 
som hetsar dem, de behöver inte mer stimuli. De behöver lära sig att 
anpassa sig till dem som inte har det lika lätt, säger prins Daniel.

Kerstin Nilsson berättar att hon uppmuntrat föräldrarna att ge sig ut 
och röra på sig ihop med barnen nu på vårkanten. Sådana förslag kan 
nog funka för många av familjerna i Vallentunas villakvarter.



— Men beroende på vem mottagaren är kan det vara väldigt tufft. Om 
jag är ensamstående trebarnsmamma som jobbar inom vården, då är 
det inte så att jag funderar på om jag ska sticka ut och jogga med mina 
barn. Jag ska hinna få kläderna rena och maten i ordning, säger prins 
Daniel.

○ ○ ○

Det är detta som vi möter i Vallentuna: En kunglighet som vill prata 
om jämlikhet.

På Bällstabergsskolan vajar för dagen en blågul flagga, men studiebe-
söket äger i övrigt rum utan några som helst ceremonier. I stället råkar 
det vara crazy hair day. Vi träffar elever med peruker och konstgjorda 
bakverk i håret. En lärare har friserat håret i en kaktuskruka. Rektorn 
bär ett diadem med två gungande hjärtan.

Prins Daniels frisyr får väl beskrivas som något mer nedtonad.

— Jag kammade mig lite extra i morse. Jag skulle också vilja vara lite 
crazy, försäkrar han eleverna.

Jag kommer på mig själv med att varva ”prinsen” och ”du” i tilltalet, 
med en inkonsekvens som kan reta både rojalister och republikaner i 
läsekretsen. När jag beklagar, säger han snabbt att det inte är något 
som han reflekterar över.

Det var förra sommaren som kronprinsessparet lanserade Generation 
Pep, en icke vinstdrivande organisation som samlar storföretag, 

stiftelser och ideella organisationer i kampen för barns och ungdomars 
hälsa.

— Det är en paradox. Vi hör till dem som tränar mest i Europa, och till 
dem som sitter mest stilla, konstaterar prinsen.

Både han och hans hustru, kronprinsessan Victoria, har lagt märke till 
skillnaderna under sina resor i landet.

— Vi som har bra förutsättningar, vi blir bara mer och mer medvetna. 
De som redan har det tufft ekonomiskt och socialt, det är de som alltid 
drabbas först av sjukdom och även där har det svårast. Man kan känna 
att det är så orättvist, säger prins Daniel.

Forskningen bekräftar hälsoklyftorna.

Prins Daniel har tagit intryck av Scapis (Swedish cardiopulmonary 
bioimage study). Det är en unik studie där samtliga sex universitets-
sjukhus samarbetar för att med studier av 30 000 personer kartlägga 
förekomsten av hjärt-kärl-sjukdomar och lungsjukdomar.

— Redan i pilotstudien i Göteborg såg man att de som bor i områden 
där man är mindre privilegierad och har sämre ekonomisk situation, de 
har dubbelt så hög risk för att få stroke, kol, depression och hjärtin-
farkt. Och de har upp till tre gånger högre risk för diabetes typ 2, säger 
han.

Han far ut med händerna:



— Och jag menar: vaddå? I Sverige? I dag? Beroende på var man är 
född? Det är så otroligt orättvist. Och det här är ju en del av mitt 
engagemang för den här frågan. Vi kan inte ha det så här. Vi måste 
med gemensamma krafter försöka förändra det. Alla måste fråga sig 
hur de kan vara med och bidra.

Det finns åtskilliga högt uppsatta politiker som har svårt att låta lika 
engagerade som prinsen när de agiterar mot orättvisor. Men hans 
engagemang väcker också frågor.

För dem som ser monarkin som höjden av ojämlikhet är det inte 
uppenbart hur en medlem ur kungafamiljen ska komma åt klasskill-
nader.

— Jag tycker att det är ganska tydligt att jag kan samla och ena en 
massa starka krafter i en gemensam strävan mot att förbättra exempel-
vis folkhälsan, svarar prins Daniel.

— Nu kommer ni förhoppningsvis att skriva om detta på ett bra sätt. 
De som läser er tidning kommer eventuellt inte att vara de mest 
utsatta. Men det är kanske många beslutsfattare och människor som 
kan påverka sin egen omgivning och har resurser och förmåga att 
engagera sig.

— Vi vill att alla barn i Sverige ska få möjlighet att röra sig sextio 
minuter per dag. Om vi kan få till det skulle vi förändra folkhälsan 
otroligt mycket.

Det senaste initiativet från Generation Pep är ett samarbete med 
Bonnier Carlsen med en bok i serien Saga-sagor av Josefine Sund-
ström och Emma Göthner.

”Fiffiga kroppen och finurliga knoppen” handlar om hur Saga försöker 
brodera ett S och skickas ut för att leka. Efter en äventyrlig stund i 
friska luften går uppgiften mycket bättre. Läsarna får också lära sig om 
kroppen och hjärnan, och några tips på roliga vardagslekar.

Boken ska ges ut till alla 4–5-åringar i Stockholm.

— Jag har läst den för Estelle och hon älskar den, säger prins Daniel.

Vad är förhoppningarna med boken?

– Bara det att läsa för sina barn är så otroligt viktigt. Den här stunden 
som jag personligen värderar så högt, där man är nära och man pratar 
om allt möjligt. Jag ser detta som lite inspiration och utbildning. Vad 
enkelt det är att ta med barnen ut. Den här spontanleken som är så 
viktig. Det handlar om att lägga till positiva vanor. Det genomsyrar hur 
vi tänker. Vi vet att det är så svårt att ta bort de dåliga vanorna. Då vill 
vi få människor att lägga till.

De här tipsen på vardagsrörelser – som discostädning och 
trampdans och levande pyramid – ska ni testa det hemma på 
Haga?

— Ja, det hoppas jag! Men det är också så här att vi är ju sådana som 
är ute med våra barn. Det är inte vi som har problemen. Det är säkert 



kul att höra vad vi gör. Men jag är inte orolig för Estelle och Oscar när 
det gäller de här bitarna.

○ ○ ○

— Passa Daniel!

— Vilken Daniel?

Det är inte alla på skolgården som känner igen mannen i den rödran-
diga skjortan och förstår att det är en medlem ur kungafamiljen som 
tagit plats i bollspelet King på Bällstabergsskolan.

De som fattar tycker att det är ganska kul när prinsen kan avancera i 
fältet och byta ruta.

— Nu är du King, slår medspelarna fast.

Några bollar senare dividerar de om prinsen verkligen hållit sig innan-
för strecken för sin ruta.

— Han stod där!

– Nej, där!

Det är inte bara bollspelets kung som måste hålla sig till ramarna. 
Även för en medlem av den riktiga kungafamiljen gäller vissa be-
gränsningar. När en framgångsrik gymägare gifter sig med en 

kronprinsessa måste han ta farväl av livet som företagare. Det tog nio 
år från första mötet till bröllopet, så han hann fundera.

— Jag känner att jag har hittat rätt, säger han.

Hans liv har tagit den mest speciella av vändningar. Men hans intresse 
för idrott och hälsa bildar en rak linje från uppväxten till i dag.

— Man väljer inte den karriär som jag gjorde om man inte brinner för 
att förändra människors hälsa. Jag har ju ägnat hela mitt vuxna liv åt 
det. Även som tonåring ägnade jag mig åt att träna och skriva tränings-
program åt andra och försöka inspirera kompisar och omgivningen att 
leva sunt. Jag visste tidigt att jag skulle jobba med människor och 
idrott och hälsa, säger han.

Som tonåring fick Daniel Westling beskedet att han hade en medfödd 
men inte ärftlig sjukdom på njurarna, och att han så småningom skulle 
behöva en transplantation.

Där och då påverkades hans framtidsplaner – inte alls.

— Jag trodde inte på läkaren när han sa att jag någon gång skulle 
behöva en ny njure. Jag var ju världens mest aktiva och kände inga 
symtom, berättar han.

Det var långt senare som han förstod att han faktiskt bar på en sjuk-
dom. Men då fanns det också en lämplig donator: Pappa Olle Westling 
gav en njure till sin son i maj 2009.



Hur mycket påverkar sjukdomen i dag?

— Ingenting så tillvida att jag lider på något sätt. Men det har gett mig 
en fördjupad förståelse, när någon säger ”jag är sjuk, jag mår dåligt, 
jag har de här bekymren”. Fortsätter jag att må så här, så kan jag känna 
att den erfarenheten har varit bra och att den har adderat någonting i 
mitt liv. En ödmjukhet inför livet och inför andra som har det mycket 
värre.

Även under sjukdomstiden försökte han hålla igång fysiskt, om än på 
en låg nivå. Han ser det som ett exempel på hur människor anpassar 
sig efter förutsättningarna.

— Under de här åren och även före den senaste flyktingkrisen så har 
Victoria och jag träffat väldigt många ensamkommande flyktingbarn 
och varit på flyktingförläggningar med fokus på ensamkommande 
flyktingbarn. Inga jämförelser i övrigt. Men vi människor är fantastis-
ka på att ta oss igenom saker. Vi anpassar oss. Vi accepterar. Vi går 
vidare. Vi köper läget. Det går inte att lägga sig ned och dö. Det finns 
alltid någon som har det värre, säger han.

Han tar gärna tillfället i akt att peppa andra med sina positiva erfaren-
heter från transplantationen.

— Om jag själv är och tar prover så brukar jag försöka fråga läkaren 
om de kan planera så att jag kan träffa några familjer och några barn 
som ska gå igenom något. Då kan jag vara ett bra exempel på hur det 
kan gå.

– Det har nästan gett mig mer tacksamhet och ödmjukhet inför livet än 
min egen situation. För det gick ju ganska geschwint ändå.

Mellan 1994 och 1996 läste den blivande prinsen idrottspedagogik på 
en folkhögskola. Redan då fanns en medvetenhet om problemen med 
att folk rörde sig för lite och åt för mycket. Men Sverige har också 
förändrats sedan dess.

— Ta bara läsken. Vad drack man? Vilken storlek? Ta snabbmatens 
intåg i Sverige. Det har ju varit en mycket snabb utveckling, säger han.

En privat resa till USA tillsammans med kronprinsessan Victoria för 
12–14 år sedan gjorde ett starkt intryck.

— Vid kusten kom vi till en lång pir ut i vattnet med stora stenar. 
Precis som när jag var barn så började man studsa mellan stenarna ut 
på den. Det var inte med samma spänst dock, det ska gudarna veta. 
Men vi fick sådan energi och tänkte tillbaka på hur vi kunde gå i gång 
på sånt när vi var barn. Man studsade fram. Men så ser jag en kille. En 
jätteöverviktig kille. Han går på alla fyra. Noll glädje. Bara ångest. 
Han kunde inte gå upprätt på de här stenarna för att han var så över-
viktig.

— Det var ett sådant ögonblick när jag kände att så här får det inte 
vara.

Det var i februari 2009 som Daniel Westling och kronprinsessan 
Victoria tillkännagav sin förlovning. I en liten film konstaterade 
prinsen att hans främsta uppgift skulle bli att vara ett stöd för sin 



hustru och hennes viktiga gärning för Sverige. Men han ville också 
bidra själv.

”Friskvård, hälsa, entreprenörskap är sådant som jag brinner för”, 
konstaterade han.

— Jag hade nog tidigt tankar på hur jag skulle kunna använda mina 
intressen i den här rollen, med den här otroliga plattformen, säger han.

I samband med bröllopet i juni 2010 skapades en stiftelse som ska 
motverka utanförskap och främja god hälsa. Sedan dess har prins 
Daniel också ägnat tid åt Prins Daniel Fellowship och uppgiften att 
stötta unga människor att bli entreprenörer.

— Jag släpper inte de frågorna, inte alls. Men nu under de senaste åren 
har jag börjat fundera mer och mer och lagt mer och mer tid på hälso-
frågor. Om man ska lyckas med saker så måste man fokusera och inte 
göra allting samtidigt. Det var läge för att skapa något nytt, säger han.

En entreprenör brukar beskrivas som en person som vågar testa nytt 
och ser möjligheter snarare än hinder. Jag tänker att det var med 
entreprenörens blick som den tidigare gymägaren Daniel Westling gick 
in i den nya prinsrollen.

Han protesterar inte mot den beskrivningen.

— Så är det ju. Absolut. Jag har en förmåga att vilja och våga göra 
saker och testa. Jag skulle inte må bra om jag inte försökte göra det 

bästa av mina möjligheter. Sedan får vi ju se. Kom tillbaks om 30 år så 
får vi se om jag har uträttat något.

När kan man känna att det här faller på plats?

— Jag har aldrig gått och tänkt att ”vad ska jag göra?”. Vi gör massor 
av spännande saker, med våra resor och möten med människor. Vi 
försöker skapa uppmärksamhet runt viktiga frågor. Det finns hur 
mycket som helst att göra. Det gäller att prioritera och göra saker som 
gör skillnad.

○ ○ ○

För ganska exakt sex år sedan följde jag kronprinsessparet i spåren när 
de for till Ockelbo. Det var prinsens första officiella besök i hemkom-
munen.

— Jag är otroligt hemkär. Jag älskar verkligen Ockelbo. Att då få 
komma hem i den här rollen… Det är klart att jag tänkte innan: Hur 
ska det här bli?

När tåget med kungligheterna rullade in till järnvägsstationen i 
Ockelbo var backen upp mot byn packad med folk. Unga, gamla.

— Vilken härlig grej det var. Att se alla, från de yngsta och sedan hela 
åldersspannet. Jag minns hur min kompis storebrorsa stod där och 
vinkade och sa hej. Sedan fick jag träffa min gamla kollega på äldre-
boendet och krama om henne.



Kronprinsessparets färd fortsatte på lite slitna landsbygdsvägar till 
byar och företag: Fönstertillverkaren, pannkaksfabriken, museijärn-
vägen. Vykortsvackra var landskapets kullar och dalar.

Bäst minns jag de äldre damerna som radat upp sig vid vägkanten för 
att få en glimt av kungligheterna på vägen till folkparken i Åmot. 
Schemat var hektiskt, ändå bromsade minibussen in. 
Kronprinsessparet klev ut och hälsade.

Tanterna blev så glada.

— Vilket privilegium att få ha en situation där man kan skänka glädje 
genom att bara säga hej och titta någon i ögonen och fråga hur det är. 
Det är en otrolig lyx, säger prins Daniel.

— Det är en av styrkorna med vårt statsskick att vi har förmågan att 
skänka glädje och skapa uppmärksamhet. Men då måste man gilla det. 
Det är väldigt enkelt om man tycker att det är kul att stanna där. Man 
måste tycka att det är kul att komma ut här på skolan och träffa lärare 
och elever.

Har den rollen alltid känts bekväm?

— Jag har ju i olika sammanhang varit chef på jobbet och fått perso-
nalen att trivas och skapat energi och sett människor. Precis som min 
pappa. Vi är väldigt lika, han och jag. Han är också social och tycker 
att det är roligt med människor och att skapa energi.

Olle Westling arbetade under en period som socialchef i Ockelbo. Han 
har aldrig gett intervjuer om relationen till kungafamiljen. Men efter 
några timmar på Bällstabergsskolan i Vallentuna tänker jag att han 
med sitt arbete med utsatta nog har varit en viktig inspirationskälla för 
en blivande prins.

Det är närmare 22 mil mellan Stockholm och Ockelbo. Det är avstån-
det mellan en växande storstad och en krympande landsbygdskommun 
norr om Dalälven. Kanske fastnar vi i ämnet för att även jag kommer 
från landsbygden. Men prins Daniel återkommer flera gånger till hur 
han känner styrka och glädje över att ha vuxit upp i Ockelbo.

— Man bryr sig om varandra och har en gemenskap och samhörighet 
som är otroligt stark, säger han.

Det fanns också ett starkt ideellt engagemang. Ett exempel var skid-
backen som drevs av Friluftsfrämjandet. Under vintrarna var den en 
självklar samlingsplats.

– Varje helg var det någon familj som körde den här anläggningen. 
Mina föräldrar var också med. Sedan var vi i andra mindre backar 
också. Då hade man miniskidor. Och så sprang man upp för backen 
och åkte ned, berättar prins Daniel.

Det är inte bara minnena från skidbacken och för den delen även 
basketplanen och hockeyrinken som får honom att hylla uppväxten. 
Det var och är något annat också. Att alla får vara med.



Han berättar om människor med funktionsnedsättningar som alltid haft 
en plats i samhället.

— Det är klart att jag som barn kanske inte noterade dem som hade det 
svårt. Det har ju alltid funnits de som levt i utmanande situationer. 
Men jag upplever att den här tilliten och det här sociala skyddsnätet 
var så väldigt starkt där jag växte upp. Alla känner alla i ett litet sam-
hälle, man vet vem som är förälder till vilket barn, det är hans brorsa, 
det är hans syrra. Jag tror att den starka tilliten är en av framgångsfak-
torerna som det svenska samhället bygger på. Självklart är det skillnad 
på tilliten om man bor i Ockelbo jämfört med om man bor i en stor 
stad med många som man har noll relation till.

En prins som är uppvuxen på landet – vilka  perspektiv tillför det 
kungafamiljen?

— Det borde kanske kungen eller drottningen svara på. De är väl de 
stockholmare som har varit mest på landsbygden. De har rest runt. Jag 
tror att de förstår lika väl som jag hur det är på landsbygden.

— Samtidigt är det klart att jag är väldigt glad över att min hustru har 
sin bakgrund, och jag har min, och de är väldigt skilda. Jag tror att vi 
ger våra barn mycket bra genom det. Jag har jobbat med barn med 
särskilda behov, jag har jobbat med pensionärer, jag har drivit mitt 
eget företag och stött på alla möjliga människor. Det har berikat mig 
väldigt mycket. Och det är erfarenheter som jag har mycket glädje av i 
den roll som jag har nu.

Idrotten har ju en sammanhållande kraft.

— Jag tycker att vi kan bredda det till hela föreningslivet. Jag tänker 
på scouterna, Friluftsfrämjandet, Friskis & svettis. Man hoppas på att 
vi ska kunna upprätthålla detta så att vi föräldrar i dag som tycker att 
vi är så otroligt viktiga och stressade, att vi tar oss tid att träna lag och 
engagera oss i scouterna. Så att det inte blir så att man själv inte har tid 
och att något proffs ska göra det. Det finns förstås en kvalitet i det, 
men jag tycker också att det finns en kvalitet i att man som förälder 
engagerar sig.

Går det att få till om man är en del av kungafamiljen?

— Jag pratar mindre om mig själv och mer generellt. Men det är inte 
omöjligt. Nu går Estelle på dans och jag är inte rätt person för att kliva 
in där. Även om jag gillar att dansa.

Men ni går på matcher ihop?

— Exakt. Att vara med sina barn är det bästa som finns. Jag tycker 
också att det är viktigt att låta barnen vara i alla miljöer. Man ska veta 
hur tunnelbanan funkar och hur det är att åka buss och hur det är att stå 
i kö och hur det är att känna den här passionen som finns inom idrotts-
rörelsen när det är match och Black Army sjunger för full hals. Det är 
något som jag inte vill att de ska gå miste om.

○ ○ ○



I lärarrummet väntar kakor och en vetekrans och jag undrar hur det är 
att vara hälsomedveten kunglighet och alltid mötas av dignande fat.

— Det är värre om man kommer till en hembygdsgård och där är några 
äldre kvinnor som ser till att verksamheten över huvud taget överlever. 
Så har de bakat sju sorters kakor. Då tar jag sju sorter och njuter av 
det, säger prins Daniel.

Han är van vid frågor om hur han klarar att leva sunt med alla fina 
middagar. Svaret är att det går bra, bara man håller koll på alkoholen.

— Man skulle kunna dricka sju glas vin. Men man behöver ju inte. 
Om man alls vill dricka kan man ta väldigt lite. Och sedan tycker jag 
att det är så bra mat. Även om det är tre, fyra rätter, säger han.

Prins Daniel klagar inte.

Tvärtom framhåller han gång på gång hur privilegierad han är.

Han skulle kanske låta i peppigaste laget, om han inte också hela tiden 
återkom till orättvisorna.

Innan Kerstin Nilsson går vidare till sin lektion – där hon ska bli en del 
av crazy hair day med en stor banan i plast som huvudbonad – berättar 
hon att det var läroplanen 1994 som fick henne att börja tänka annor-
lunda om hur hon skulle få eleverna i rörelse.

— Då drog man ned på idrotten från tre tillfällen i veckan, till två eller 
ett tillfälle på vissa skolor. Det var i den svängen som jag började 

fundera. Kan vi få in rörelse under skoldagen, vid lektionerna i till 
exempel i svenska och matte? Vi kände ju att vi alla måste hjälpas åt. 
Sedan har det varit en katastrofal nedgång i elevernas kondition, 
uthållighet och allsidiga rörelseförmåga under de senaste tio åren, 
berättar hon.

Prins Daniel påpekar att det finns skolor som inte ens har en gympasal.

— Vad jag förstår kör de en eller två veckors intensivläger någonstans. 
Några dagar från morgon till kväll för att pricka av ämnet, säger han.

Generation Pep har ägnat mycket tid åt att förstå hur svenska elever 
har det, och organisationen har planer på att göra mer i skolmiljön.

Medlemmarna i kungafamiljen förväntas undvika att ta ställning i 
samhällsfrågor med partipolitisk laddning. Det gör det svårt att till 
exempel diskutera ekonomisk fördelning.

När jag ber prins Daniel att ändå försöka ge sin syn på hur hälsoklyf-
torna i samhället uppstått, så pekar han just på skolans roll.

— Vi måste ha en skola där lärarna får möjlighet att göra sitt jobb. 
Yrkeskåren lärare är så otroligt viktig. Att de ska ges möjlighet att ge 
bra utbildning och att eleverna ska ha möjlighet att ta emot den här 
utbildningen, det känns ju som en väldigt viktig grund. Sedan är det 
klart att det kommer människor till Sverige med olika saker i bagaget, 
och de behöver kanske mer stöd än vad vi som växte upp i små 
kommuner på 70–80-talet behövde. Men det handlar om att det finns 



resurser och att den som inte riktigt har förutsättningar får stöd och 
hjälp.

Prinsen återvänder till exemplet med den ensamstående trebarnsmam-
man.

— Man kan inte förvänta sig att den personen ska ha energi efter 
jobbet att vara världens bästa på att stödja sina barn i fysiska aktivite-
ter. Skolan har en otroligt viktig roll. Det är grunden. Alla barn är i 
skolan. Det är så viktigt för vår jämlikhet.

Är det i skolan som det har brustit?

— Det är ju väldigt olika hur det ser ut i skolorna. Både kunskapsmäs-
sigt och hälsomässigt. Att man får en bra utbildning och att man får 
hälsan, det känns som två extremt viktiga och basala saker att bygga 
vår framtid på.

○ ○ ○

I december släppte kronprinsessparet en film där makarna önskade god 
jul tillsammans med barnen från en uppsluppen korvgrillning i Tyresta 
nationalpark.

— Vi vill gärna inspirera. Vi har otroliga miljöer nära oss, även vi som 
bor i storstan. Vi gillar att vara ute i naturen och vill att våra barn ska 
få samma möjligheter som vi har haft att känna sig trygga i den miljön, 
säger prinsen.

Kronprinsessparet bor på Haga slott med Hagaparken runt knuten.

– Nu är Estelle i åldern när hon håller på att lära sig att cykla och det är 
otroligt kul.

Vad kan vi tänka på för att få barn i rörelse på sommaren?

— Generellt, våra barn hakar på oss. De gör vad vi gör. Vi kan 
intressera dem för olika saker. Jag har en hustru som är otroligt duktig 
och kunnig inom allt som har med naturen att göra. Estelle kan ju 
redan säkert – jag vet inte hur många gånger fler sorters blommor och 
fågelsorter och växter än jag. Barn gör vad vi gör, inte vad vi säger. 
Testa vad som får i gång barnen och vad de tycker är kul.

Håll ihop i stort och smått – är det så vi ska summera budskapet från 
Haga slott?

Där republikanen ser monarki som ett hinder för jämlikhet väljer 
rojalisten att beskriva kungahuset som en symbol för en nationell 
gemenskap.

— Vi kommer ju från en tid där alla såg på ”Barnjournalen” till att det 
i dag är så individualistiskt. Vi kan vara en enande kraft. Ta bara vårt 
bröllop. Det var en halv miljon människor på Stockholms gator och 
torg. Det var den här glädjen, säger prins Daniel.

Kronprinsessparet besökte Drottninggatan dagen efter terrordådet den 
7 april i år. Kronprinsessan Victoria fick frågan om hur Sverige skulle 
gå vidare och svarade, märkbart rörd, med ett enda ord: ”Tillsammans”



— Hon har en förmåga att sätta ord på saker, säger han.

Vad har prinsen lärt av det?

— Det går inte ens att jämföra oss. Hon är så himla duktig och stark 
och har en förmåga att känna och se var det behövs ett uppmuntrande 
ord och en klapp på axeln. Men vi båda är ju genuint intresserade av 
människor och har ett starkt samhällsengagemang. Det är väldigt sti-
mulerande att ha en hustru som har varit med om så mycket spännande 
saker.

När prins Daniel beskriver sitt uppdrag, låter det som om kunglighe-
ternas egen skola aldrig tar slut.

— Man kan förstås säga och tänka: ”vad vet dom om hur vanligt folk 
har det?” Ja, kanske mer än de flesta.

— Vi träffar alla, från de som har de absolut svåraste liven, till de som 
bestämmer, och alla däremellan. Företagarna. Den ensamma mamman. 
Det är en förmån att få den insikten och förhoppningsvis djupare 
kunskap och förståelse för den värld som vi lever i. Jag känner mig så 
otroligt privilegierad över att jag har de här möjligheterna. Jag känner 
tacksamhet.

Karin Eriksson karin.eriksson@dn.se “

“Generation Pep

En icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap 
och skapa engagemang kring barns och ungdomars hälsa.

Instiftades förra sommaren av kronprinsessparet.

Bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och 
organisationer.

Har instiftat priset ”Årets peppare” i samarbete med Svenska 
Idrottsgalan. I år gick priset till Futebol dá Força (”öppen fotboll”), en 
organisation som ser till att tjejer i socioekonomiskt utsatta områden 
får spela fotboll på öppna träningstider.

Lanserade tidigare i år en sportkollektion för barn ihop med H&M.

Har i vår gett ut ”Sagasagor: Fiffiga kroppen och finurliga knoppen” i 
samarbete med Bonnier Carlsen. I boken får Saga gå ut och leka för att 
bättre lösa en skoluppgift. Boken innehåller också en faktadel med 
information om hur kroppen och hjärnan fungerar.

Unga och fysisk aktivitet

Socioekonomiskt utsatta har sämre hälsa och löper ökad risk att dö i 
förtid.

Ohälsan är nästan genomgående större bland personer med 
förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå.

Klyftan mellan välmående och utsatta grupper har ökat under de 
senaste tio åren. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste årsrapport.

Forskarna konstaterar att social klass, kulturell bakgrund, geografisk 
ort, ålder och delvis kön starkt påverkar tillgången och deltagandet i 
idrott och fysiska aktiviteter.
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För att få positiva hälsoeffekter bör unga ägna minst 60 minuter per 
dag åt pulshöjande motion och träning, enligt en rekommendation 
antagen av Svenska läkaresällskapet. I det ingår allt ifrån att cykla till 
skolan, lek på raster till tävlingsidrott på fritiden.

Centrum för idrottsforskning har undersökt hur stor andel unga i 
Sverige som uppnår rekommendationen för fysisk aktivitet.

Vallentunaprojektet

Kerstin Nilsson är idrottslärare på Bällstabergsskolan och har för 
närvarande ett lektorsuppdrag från Vallentuna kommun.

Målsättningen med det tre år långa projektet är att alla elever i 
Vallentuna ska ha en daglig fysisk aktivitet.

Uppdraget utgår bland annat från forskning om hur rörelse och träning 
leder till ett mer effektivt lärande.

Makten och monarken

Torekovskompromissen som slöts i augusti 1971 mellan 
Socialdemokraterna och de borgerliga partierna gick ut på att Sverige 
förblev en monarki, men att monarken fråntogs allt politiskt inflytande. 
Sedan dess har Sveriges regent endast representativa och ceremoniella 
uppgifter. Det finns inget förbud i grundlagen mot att han eller hon 
uttalar sig i samhällsfrågor. Men grundprinciperna är att statschefen 
ska undvika att uttala sig i frågor där svenska folket kan tycka olika 
eller där han eller hon kan hamna i konflikt med regeringen.

Prins Daniel

15 september 1973. Kung Gustaf VI Adolf avlider och den nuvarande 
kungen Carl XVI Gustaf bestiger tronen. Samma dag får makarna Olle 
och Ewa Westling sitt andra barn, en pojke som döps till Olof Daniel. 
Familjen är först bosatt i Örebro, och därefter Falun, och sedan 
Ockelbo.

2001. Daniel Westling får kronprinsessan Victoria som kund på Master 
Training i centrala Stockholm.

24 februari 2009. Förlovningen mellan Daniel Westling och 
kronprinsessan Victoria tillkännages. ”Det blev ett ja, ja ja, ja, jaaa”, 
avslöjade hon om frieriet.

27 maj 2009. Daniel Westling genomgår en njurtransplantation.

19 juni 2010. Vigsel i Storkyrkan i Stockholm, prins Daniel inträder i 
kungahuset med titeln ”Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av 
Sverige, Hertig av Västergötland”.

19 maj 2011.

Prins Daniel och kronprinsessan Victoria kommer till Ockelbo på 
officiellt besök.

23 februari 2012. Prinsessan Estelle föds. En rörd nybliven pappa 
kommer med beskedet på en presskonferens på Karolinska. ”Mina 
känslor är lite all over the place”, konstaterar han.

2 mars 2016. Prins Oscar föds. ”Ni vet ju var mina känslor är 
någonstans”, konstaterar prins Daniel leende på pressträffen.

8 april 2017. Dagen efter terrordådet på Drottninggatan kommer 
kronprinsessparet till attentatsplatsen. Kronprinsessan får frågan om 
hur vi ska gå vidare och svarar med ett enda ord: ”Tillsammans”.
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“ En ny europeisk vardag

Offren för dådet i Manchester ligger fortfarande på sjukhus när 
Storbritannien nu drabbas av det tredje terrordådet på kort tid.

Kl. 22.08 brittisk tid på lördagskvällen kom larmet till polisen. En 
vit skåpbil körde i hög fart över bron London Bridge i centrala 
London och mejade ner ett stort antal personer. På andra sidan 
bron hoppade tre män ur bilen beväpnade med knivar och högg 
ner människor vid närbelägna nöjesområdet Borough Market. 
Åtta minuter efter att larmet kom sköts de ihjäl av polis.

I skrivande stund har sju personer bekräftats döda och 47 skadade. För 
ett stort antal av dem uppges tillståndet vara allvarligt och dödssiffran 
väntas stiga. De avlidnas identitet har inte offentliggjorts, men två 
fransmän, två australiensare och en nyzeeländare finns bland de skada-
de.

Sveriges Radios Thomas Nordegren som var på plats kort efter dådet 
berättar för Ekot att det var en varm sommarkväll och tiotusentals 
människor fanns i området där både Shakespeares teater The Globe 
och pariserhjulet London Eye ligger. På Borough market säljs biody-
namiskt odlade grönsaker på dagarna, om kvällarna fylls av det av pop 
up-restauranger. I lördags spelades viktiga fotbollsmatcher som många 
hade följt på pubarna och restaurangerna i området och vid tidpunkten 
för dådet var supportrar på väg för att fira segern eller dränka sina 
sorger.

Ännu en gång slog terrorn till mitt i vår vardag. Den vardag de hatar.

Londons borgmästare Sadiq Khan konstaterade efter dådet att terror-
isterna vill hindra londonborna från att umgås och roa sig en 
lördagskväll, och rösta på torsdag. ”Men vi kommer inte att låta dem 
kuva London eller dess invånare”.

Precis som efter attacken på Drottninggatan tog människor hand om 
varandra och erbjöd skjuts hem, polisinsatsen är redan hyllad.

Efter ett möte med krisgruppen bekräftade premiärminister Theresa 
May i ett tal på 10 Downing Street på söndagsförmiddagen att Labour 
och Tories har blåst av sina kampanjaktiviteter, men att de kommer att 
återupptas på måndagen med full styrka. ”Valet kommer att genom-
föras som planerat på torsdag”.

Krissituationer brukar generellt sett gynna den sittande regeringen och 
premiärminister May har fokuserat sin kampanj på att porträttera sig 
själv som en stark ledare för en svår tid. Jeremy Corbyn å sin sida har i 
uttalandet visat förståelse för både IRA och Hamas och hans vilja att 
sätta hårt mot hårt har ifrågasatts.

Dådet i Manchester för två veckor sedan verkar dock inte ha gett 
någon effekt på opinionssiffrorna. Mays försprång har minskat och 
anledningen bedöms vara ett illa genomtänkt förslag om finansieringen 
av äldrevården.



Inte heller i Frankrike fick terrordådet på Champs-Élysées, då en 
polisman sköts ihjäl och flera skadades av en ensam islamist, någon 
avgörande betydelse för presidentvalet tre dagar senare.

Kanske har terrordåd helt enkelt gått från nationella kriser, till 
europeisk vardag.

Men det är en vardag vi har fått nog av. Theresa May satte i sitt tal ord 
på det många av oss känner: ”Nu räcker det”. Vi kan inte acceptera att 
oskyldiga människor gång på gång utsätts för urskillningslöst våld i 
sitt vardagsliv.

Men samtidigt, vad ska vi göra? Terroristerna lyckades på bara några 
minuter döda minst sju människor och skada över 40 med hjälp av en 
bil och knivar. Det är en terrorism som är svår att stoppa.

Samtidigt finns det ingen annan väg framåt än att fortsätta försöka. 
Storbritanniens anti-terrorverksamhet bedöms vara den bästa i världen 
och uppges undanröja ett stort antal terroristattacker varje år. På 
mindre än åtta minuter från första larmet var terroristerna döda. Utan 
en välförberedd polis hade omfattningen av katastrofen blivit ofantligt 
mycket större.

I natt släcks Eiffeltornet ned för att hedra offren för attacken i London. 
Precis som det gjorde efter dåden i Kabul, Bagdad, Manchester och 
Stockholm. Terrordåd är inte längre en attack mot ett land, terrorn är 
ett angrepp mot alla oss som vill leva i fria samhällen. Vi måste 
bekämpa den, och aldrig låta den kuva oss.

Keep calm and carry on. DN 5/6 2017 “


