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Innehåll:
Sida
 3 Innehållet i:

Sven Wimnell 5 april 2020:
Förslag till framtidsplanering för världen och 
Sverige.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzu.pdf

 6 Innehållet i :
Sven Wimnell  1 maj 2019: 
Människornas verksamheter och grunderna för 
planering av framtiden för världen och Sverige.
http://wimnell.com/omr40zp.pdf

21 Aktörer i svenska politiken

Kapitel 14 i
Sven Wimnell 6 februari 2020: 
Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 
5 december 2019-16 januari 2020. Kapitel 14: 
Aktörer i svenska politiken. Kapitel 15. artiklar 
efter 16 januari 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq14-15.pdf

247 Statliga myndigheter  stiftelser och bolag. 
-514 Professorer vid universitet och högskolor

Kapitel 4 i
Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 
1-9 med myndigheter och professorer, yrken och 
utbildningar m m.
http://wimnell.com/omr40zl.pdf.  
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Innehållet i:
Sven Wimnell 5 april 2020:
Förslag till framtidsplanering för världen och Sverige.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzu.pdf

Innehåll 

 5 Kapitel 1: Inledning med utredningsförteckning 
och aktuella tidningsartiklar

 6 Det här ska handla om framtidsplanering för världen och 
Sverige

 7 Särskilda utredningar på Sven Wimnells hemsida från och med 
20 oktober 2003

24 Aktuellt läge i världen och Sverige 1-5 april 2020

DN 1 april 2020
26 Pandemin stoppar inte krigen och konflikterna
28 Erik Ohlsson: Covid-19 kan vara skytteldiplomatins svanesång
30 Fredrik Reinfeldt: ”Pandemin kan leda till folklig ilska

32 DN 2 april 2020
Ledare: Virusförnekaren försöker radera historien

34 FN kryper för Kinas maktspråk
35 Latinamerika är illa rustat för pandemin
36 Risk att auktoritära stater nu tar över svenska företag
38 Så ska historiskt krispaket rädda svensk ekonomi
42 Känslan av att lämnas utanför på landsbygden

47 Rekordtunt ozonskikt väntas till helgen
48 DN 3 april 2020

De hemlösa kan omöjligt stanna hemma
50 Inte ens i soptunnorna finns längre något att äta
51 Så behandlas bostadslösa i olika länder
52 Ledare: De riskerar livet – de måste få skälig ersättning
53 Svenonius kan inte skylla materielbristen på andra
54 Corona struntar i nationalismen och ställer land mot stad
56 I detta krigsliknande läge hjälper inte stimulanspolitik
58 Folkhälsomyndigheten: ”Vi gör en annan bedömning än WHO
60 Intensivvård på Karolinska väljer högre skyddsnivå
62 Amina Manzoor: Kan den som inte har symtom smitta andra?
64 Coronasmittade finns på var tredje äldreboende
66 Nya miljarder ska stötta kommunerna
68 Utsläppen från stora företag minskar mer än på länge
69 Finland väl förberett – så ser de nordiska krispaketen ut
72  Stefan Löfven: Det är tid för självdisciplin

73 DN 4 april 2020
Makthavare tonade ned riskerna – nu har de själva blivit 
smittade

76 Ledare: M har rätt – Kinas uppköp måste begränsas
77 Oljekraschen speglar priset för coronakrisen
78 Konkurser kan till i höst öka arbetslösheten med 350 000
81 Riksbanken: ”Vi kommer att göra vad som krävs
83 Så hanterar näringslivets toppar den plötsliga krisen
88 Strategin att minimera smittspridningen är rätt
91 Ewa Stenberg: Därför väljer Löfven att prata om de stora 

dödstalen nu

93 DN 5 april 2020
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Vi försöker gemensamt finna en väg – där en väg aldrig funnits
  98 Kapitel 2: Om systemet för mänskliga 

verksamheter

  99 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter

102 Utvecklingens krafter

103 Systemet för mänskliga verksamheter

106 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 
utvecklingen i  världen.

108 Det är 129 verksamhetsområden som vardera innehålller 
hundratals eller tusentals mindre verksamhetsområden

109 Innehållet i
Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: Samhällsplaneringens 
problem. Områden 1-5 samt 1-9 med myndigheter och 
professorer, yrken och utbildningar m m.
http://wimnell.com/omr40zl.pdf.  

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

134 Kapitel 3: Planeringar för framtiden av världen
och Sverige bör göras av Sveriges regering

135 Politikområden för politiken. Sverigees regering

137 Privat och gemensamt

137 Om planering av framtiden

137 Planering för världen borde kunna hanteras av statsrådet Peter 
Eriksson, minister för bistånd och internationellt samarbete.

138 Planeringen för Sveriges framtid föreslås här ledd av energi- 
och  digitaliseringsminister Anders Ygeman.

139 Verksamhetsområden 1-5

140 Område 6  Teknologiska/ekonomiska/ meteriella verksamheter

147 Område 7 Formgivning av fysiska och sociala verksamheter

161 Område 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skölitteratur

163 Område 9 Tidningsverksamheter o d. Allmäm geografi, biografi 
och allmän historia
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168 Kapitel 4: Världen från Big Bang till början på 
mars 2020

169 Världens befolkning i början på 1990-talet

170 Världshistorien på nio sidor. Sven Wimnell 1995      

179 Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom.   

185 I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria.
205 Kunskapens makt (och maktens kunskap)

210 ÅKE HOLMBERG: Vår världs historia.
219 Exempel på inre verkligheter och sociala miljöer.

220 Världen byggdes om på 1900-talet.
241 Sverige under 1900-talet.
245 1900-talet.

250 Om FN och Svenska FN-förbundet som undersöker hur 
världen är och försöker göra den bättre

251 FN, Förenta Nationerna (engelska The United Nations), 
internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution 
för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets 
slut.  Från NE.se

257 Medlemsstater

264 Förenta Nationerna, FN.

268 Svenska FN-förbundet 16 mars 2020.

271 Vad gör FN?
271 FN:s arbete för fred, säkerhet och nedrust-ning
278 FN:s arbete med mänskliga rättigheter och demokrati
285 FN:s arbete för utveckling och fattigdomsbekämpning

296 Om Svenska FN-förbundet

302 FN som organisation
316 FN:s underorgan
327 Sverige och FN

330 Agenda 2030 och klimatet:Museer. myndigheter, skolor m m 
ska ha tydlig information om framtidsproblemen

331 Förenta nationernas mål i Agenda 2030
332 Klimatförändringen och miljöerna
333 Hav och marina resurser
334 Ekosystem och biologisk mångfald

335 Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

341 Innehållet i
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

342 Sveriges kommuner och regioner Från SKR.se 28 dec 2019:

346- Webbkarta för SKR
-434
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Innehållet i :
Sven Wimnell  1 maj 2019:
Människornas verksamheter och grunderna för 
planering av framtiden för världen och Sverige.
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 17 Kapitel 1: Universum och Jordklotet. 
Människornas verksamheter och vår 
världs historia.

 22 Sven Wimnells hemsida:   Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?

 28    Förhistorisk tid. Naturforskning. Universums och 
   jordklotets historia

 29    Världskarta med världens befolkning i början av 1990-
   talet

 30 Sven Wimnell 1995 Världshistorien på nio sidor.        
 30 Forntiden. Till omkring 400.
 31 Medeltiden. 400-1500.
 31 Nya tiden . Från 1500.
 31 Religionsstridernas tid 1500-1648 och tiden 1648-1815 med 

bl a  oinskränkt furstemakt.
 32 Genombrottstid för demokrati och industri, 1815-1914.
 32 Första världskriget 1914-1918 och mellankrigstiden 1918-1939
 33 Andra världskriget 1939-1945.
 33 Efterkrigstiden. Från 1945.
 34 Nutid och framtid.
 34 Afrikas och Asiens äldsta historia.
 35 Europeernas kolonier och utomeuropeisk historia.       
 36 Världsbefolkningen.
 37 Läget i världen. April 2005
 37 Befolkningen   i miljoner  i Världen  och i Sverige inom 

parentes.
 38 Sveriges historia.
 38 Källor till de historiska avsnitten.

 39 Systemet för mänskliga verksamheter.
 39 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 

begynnelse. 
 40 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
 43 Utvecklingens krafter.
 44 Systemet för mänskliga verksamheter.
 47 Den fundamentala påverkanskedjan 
 49 Schema över påverkans och förändringsproblem
 50 Politiska och opolitiska planeringar
 51 Samband mellan huvudområdena
 52 Samhällsplaneringens problem. Kunskaper och  värderingar.
 53 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som     

styr utvecklingen i  världen.
 53 Kunskaps- och värderingsverksamheter
 53 Teknologiska/ ekonomiska verksamheter
 54 Kulturella verksamheter

 55 Historien om människan.           
 57  En resa genom tid och rum
 60 Våra förfäder aporna
 63  Apor på två ben
 65 De första människorna
 68 Vår tids människor
 75 Dagens värld
 77 Framtidsperspektiv
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 79 Filosofins historia.   Bertrand Russel om västerlandets 
visdom.  

Klicka på Sven Wimnell 17 sept 1997 + 1 februari 2015:
Filosofins historia.  Bertrand Russel om västerlandets 
visdom. http://wimnell.com/omr109b.pdf   och läs 
utdrag ur Russels bok.  Sidor i omr109b:

Prolog   2  
 Före Sokrates   3  

Aten 13  
 Hellenismen 22  
 Den äldsta kristendomen 30  

Skolastiken 37  
Den moderna filosofins uppkomst 51 

 Den brittiska empirismen 74  
 Upplysningen och romantiken 80  
 Utilismen och efteråt 92  
 Samtiden           108 

Epilog           123-126 

I utredningen nu finns kopior av:
 80 Prolog
 81 Epilog

 85 Idéhistoria. I skuggan av framtiden. Modernitetens 
idéhistoria

Sven Wimnell 000524: Ett referat av Sven-Eric Liedmans bok
I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria.

 85 Innehåll
Inledning 15

FÖRSTA DELEN: I VAR MANS HUVUD
Första kapitlet: Klockan 59
Andra kapitlet: Rummet 73
Tredje kapitlet: Tiden 91
Fjärde kapitlet: Människan 131

ANDRA DELEN: INSTITUTIONERNA
Femte kapitlet: Lära för livet 199
Sjätte kapitlet: Det sanna och det goda 263
Sjunde kapitlet: Artefakterna 345
Åttonde kapitlet: Den gudomliga politiken 403

TREDJE DELEN: I SKUGGAN AV FRAMTIDEN
Nionde kapitlet: Modernitetens trolldomsglans 453
Tionde kapitlet: Europeerna och de andra 477
Elfte kapitlet: I skuggan av framtiden 5 17
Anmärkningar till texten 542
Register 580-598.
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 86 Utdrag ur boken:
Från förordet.

 88 Inledningen
 89 Kapitel 5. Lära för livet. Här behandlas skolans och 

utbildningens institutioner.
 96 Kapitel 7. Artefakterna. I detta kapitel behandlas teknologins 

och estetikens institutioner.
Summering

102 Författarens avslutning

106 Kunskapens makt (och maktens kunskap)
AV SVEN-ERIC LIEDMAN
En mångfald relationer
Olika intressen styr
Många sanningar om människan
Motsättningarna är störst nu

111 ÅKE HOLMBERG: Vår världs historia.

111 INLEDNINGEN

Därefter innehållsförteckningen som ger en bild av världens 
urveckling:

112 MÄNNISKAN OCH MILJÖERNA.
Erövringen av jorden
De första hundratusen generationerna

Stads- och statsbyggandet.
Högkulturerna

113 MÄNNISKAN OCH VÄRLDSRELIGIONERNA.
Samfund och samhälle under två tusen år 
Ca 500 f Kr —ca 1500 e Kr
Buddhismen i Asien
Kristenheten
Islam .

116 MÄNNISKAN OCH HAVET
Kolonialismens värld 1500—1800  

117 Spindeln i nätet 
Den atlantiska världen 1500—1800

118 Västerlandet och världen 
1815—1914

119 KONFRONTATIONERNAS SEKEL
Världskrig och världsrevolution  
1914—1945

119 Förenade och oförenade nationer 
Tiden efter 1945
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120 Utrag ur ÅKE HOLMBERG: Vår världs historia.

120 Exempel på inre verkligheter och sociala miljöer.

121 Högkulturernas uppkomst. Från sid 44 och 47. 
Handlar om samspel= sociala miljöer.

122 Mesopotamisk ekonomi och babyloniskt samhälle. Sid 
54-55. Handlar om samspel= sociala miljöer och 
religioner=inre verkligheter.

123 Grekernas konst och vetenskap. Sid 95. 
 Handlar om skönhet, religioner, kunskaper= inre verkligheter,  
 och möten mellan kulturer= sociala miljöer. 

124 Folkreligioner. Sid 116.
Handlar om religioner= inre verkligeter, och samspel mellan 
religiösa= sociala miljöer.

125    Den siste romerske kejsaren.  Sid 174-175.
   Handlar om kulturspridning o d= inre verkligheter och sociala 
   miljöer.

126 Bysans undergång. Sid 181.
Handlar om vackra saker och religion= inre verkligheter, och 
spridning av religion= sociala miljöer. 

127 Korstågen. Sid 209.
Handlar om religioner= inre verkligheter, och kunskaps- och 
kulturspridning= sociala miljöer.

128 Universiteten. Sid 212.
Handlar om religioner och kunskaper= inre verkligheter, och 
kunskapsspridning= sociala miljöer.

129 Gotiken. Sid 213-214.
Handlar om konst, estetik och religioner= inre verkligheter, och 
kulturspridning= sociala miljöer.

130 Den senmedeltida krisen. Sid 218-219
Handlar om spridning av kriser och kunskaper om kriser= inre 
verkligheter och sociala miljöer.

131   Kyrkans kris. Sid 222.
Handlar om religioner= inre verkligheter, och samspel mellan 
religiösa= sociala miljöer.

132 Islam. Sid 230-231.
  Handlar om religioner= inre verkligheter, och 
  religionsspridning= sociala miljöer.

133   Indianfolken och kyrkan. Slaveriet. Sid 310-311.
  Handlar om religioner= inre verkligheter, och samspel= sociala 
  miljöer.

134   Det brittiska härskarsystemet. sid 343-344.
  Handlar om samspel= sociala miljöer, och religion= inre 
  verkligheter.

135   Den ryska samhällsutvecklingen. Sid 362-363.
  Handlar om samspel/maktspel= sociala miljöer.
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136    Reformationerna. Sid 368-369
   Handlar om religioner= inre verkligheter, och 
   religionsspridning= sociala miljöer.

137     Den naturvetenskapliga revolutionen. Sid 376-377.
Handlar om kunskaper och religioner= inre verkligheter, och 
kunskapsspridning= sociala miljöer.

138 Samhällstänkandet. Sid 377-378.
  Handlar om tänkande= inre verkligheter. och maktspel= sociala 
   miljöer.

139     Det franska enväldets framväxt. Sid 382-383.
   Handlar om maktspel= sociala miljöer, och konst och religion= 
   nre verkligheter.

140   Ludvig XIV och Versailles. Sid 383-385
Handlar om maktspel och kulturspridning= sociala miljöer, och 
förlustelser= inre verkligheter.

141 Religioner, världsliga makthavare, klasser och slavar.
En sammanfattning av exemplen i det föregående.
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150 Kapitel 2: Komplement till 
världshistorien fram till början av 
20-hundratalet. 

152 Tiden efter mitten av 1700-talet.

154    Områdena kring östra Medelhavet. 
          Från äldsta tid till 1930-talet.

157    Konsthistoria.    
159   Byggnadskonsten

160    Industrin och utvecklingsprocesserna.
162      Uppfinningar och upptäckter

164      Teknikhistoria.

166      Medicinhistoria.

167 Det periodiska systemet för grundämnen.

170 1900-talet.

175 En lista med några författare och titlar

185    Världen byggdes om på 1900-talet.
185      Makt och sociala relationer i världen 1914.
186      Tänkesätten och de sociala relationerna.
187      Utdrag ur “Det svenska folklynnet” (1911).
189      Första världskriget.
189      Slutet på första världskriget.
190      Mellankrigstiden.

192      Andra världskriget.
193      Atombomberna 1945.
194       Världen under efterkrigstiden efter andra världskriget.
198       Asien.
198      Främre Orienten/mellanöstern.
198       Israel och Palestina.
198      Syrien och Libanon.
199       Jordan, Saudiarabien och småstaterna.
199       Irak och Iran. Kurder.
199       Främre Orienten/mellanöstern 1991.
200       Asien bortom Iran.
200       De engelska kolonierna.
200       De holländska kolonierna.
200       De franska kolonierna.
201       Kina.
201       Japan.
201       Korea, Filippinerna, Afghanistan mm.
202       Afrika.
203       Amerika.
204      Amerikas förenta stater/USA.
205   Oceanien, polarområdena och rymden.
205    Europa 1991.
205    Världens djur-och växtvärld.
205    Källor till historien på 1900-talet.

206    Makthavare i världen efter andra världskriget.

208 Världen efter 1990-1991.
209 Jugoslavien.
224 Irak.
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231 Det finns fysiska och sociala miljöer.
Många myndigheter har inflytande över de fysiska och sociala 
miljöerna. Här några:
Boverket.    http://www.boverket.se
Naturvårsverket:    http://www.naturvardsverket.se
Socialstyrelsen:              http://socialstyrelsen.se
Folkhälsomyndigheten: http://www.folkhalsomyndigheten.se
Sveriges kommuner 
och  Landsting:    http://skl.se

232 Exempel: Miljöpartiets partiprogram 2016
Staden
Förorter och miljonprogram

238 Något om sociala miljöer

239 Våldet i världen och mänskliga rättigheter.

240 Något om mobbning, diskriminering o d.

241 Myndigheter och organisationer om mobbning och 
diskriminering

242 Kort om Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen?

243 Världen. Klimat och sociala relationer. Koldioxidutsläpp.
Fysiska och sociala miljöer
Mänsklighetens utveckling
Sociala relationer

245 Sveriges elva folkhälsomål
Delaktighet och inflytande i samhället
Ekonomisk och social trygghet
Trygga och goda uppväxtvillkor
Ökad hälsa i arbetslivet
Sunda och säkra miljöer och produkter.
En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
Gott skydd mot smittspridning.
Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa.
Ökad fysisk aktivitet
Goda matvanor och säkra livsmedel.
Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från 
narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av 
överdrivet spelande

248 Inre verkligheter och sociala miljöer

252 De inre verkligheterna och de sociala.miljöerna under 
tidernas lopp

253 Något om värdsbilder, livsåskådningar, ideologier, 
människosyn, värderingar, attityder, fördomar, moral, 
jämställdhet och diskriminering.

261 Något om läget inför 2012

263 Läs på! Världen har förändrats

265 Världen utanför Sverige

266 Mot en fredligare värld 
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268 Kapitel 3: FN, Förenta nationerna

271   50 år med FN.

276   Förenta Nationernas Millenniedeklaration.
276      FÖRORD
277      VÄRDERINGAR OCH PRINCIPER
278      II. FRED, SÄKERHET OCH NEDRUSTNING
279      III. UTVECKLING OCH FATTIGDOMSBEKÄMPNING
281      IV. SKYDD AV VÅR GEMENSAMMA MILJÖ
281      V. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, DEMOKRATI
            OCH GOD SAMHÄLLSSTYRNING
282      VI. SKYDD AV DE SÅRBARA.
282      VII. ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖTA AFRIKAS
            SÄRSKILDA BEHOV.
282      VIII. ETT STARKARE FÖRENTA NATIONERNA.
284   Läget i världen 2002.
286 Läget i början av 2008

287   FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

291 Från regeringen.se 28 april 2019- Demokrati och mänskliga 
rättigheter.

292 Från Utrikesdepartementets hemsida på Internet. 2011
292 De mänskliga rättigheterna
294 Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har 

undertecknat
296 Vilka rättigheter finns det?

297 Rätten att inte bli diskriminerad
298 Rätten till liv - dödsstraffet
299 Förbud mot tortyr
301 Förbud mot slaveri och slavhandel
302 Regler om rättssäkerheten
303 Privat- och familjelivet
303 Tanke- och religionsfrihet
304 Yttrandefrihet
306 Förenings- och församlingsfrihet
307 Rätten till arbete
307 Rätten till tillfredsställande levnadsstandard
308 Rätten till hälsa
308 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
309 Rätten till utbildning
311 Kvinnors rättigheter
313 Allt du behöver veta om FN:s kvinnokommission
314 Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck i 

samkönade relationer
317 Barnets rättigheter
319 Barns deltagande fick konkret innebörd på evenemang som 

hölls parallellt med FN debatten om barnets rättigheter
320 Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
322 Urfolkens rättigheter
323 Rättigheter för HBT-personer
326 Flyktingars rättigheter
327 Migranters rättigheter
328 Folkmord
330 Väpnade konflikter
332 Våld och förtryck i hederns namn

333 Från UD 29 april 2019 Viktiga regler. Barnkonventionen

337 Mänskliga rättigheter. Innehållet har flyttat. Finns nu på 
regeringen.se
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338 Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling
338 Ingress

Människorna
Planeten

  Välståndet
  Freden

Partnerskapet
339 Deklaration

Inledning
Vår vision
Våra gemensamma principer och åtaganden
Vår värld i dag
Den nya agendan
Medel för genomförande
Uppföljning och översyn
Ett upprop för handling för att förändra vår värld

350 Mål och delmål för hållbar utveckling

351 Mål för hållbar utveckling
352   Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
352   Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning 

  och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk
353   Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för 

  alla i alla åldrar
354   Mål 4 Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av 

  god kvalitet och främja livslångt lärande för alla
355   Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egen-

  makt
356   Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av 

  vatten och sanitet för alla

357   Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, 
  tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

358   Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk 
  tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga 
  arbetsvillkor för alla

359   Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inklu-
  derande och hållbar industrialisering samt främja innovation

360   Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder
361   Mål 11. Göra städer och bosättning-ar inkluderande, säkra, 

  motståndskraftiga och hållbara
362   Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktions-

  mönster
363   Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa  klimatför-

  ändringarna och dess konsekvenser*
363   Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på 

  ett hållbart sätt för en hållbar utveckling
364   Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 

  landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa öken-
  spridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda 
  förlusten av biologisk mångfald

365   Mål 16 Främja fredliga och inklude-rande samhällen för hållbar 
  utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt    
  bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med 
  ansvarsutkrävande på alla nivåer.

366   Mål 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det glo-
  bala partnerskapet för hållbar utveckling

368   Medel för genomförande och det globala partnerskapet

372   Uppföljning och översyn
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377 Förenta Nationerna, FN 12 februari 2018.  Engelsk text

379 Svenska FN-förbundet 17 februari 2018.  Svensk text.

381 INFO OM FN
386 17 GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
399 Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna
404 FN SOM ORGANISATION
405 GENERALFÖRSAMLINGEN
405 SÄKERHETSRÅDET
405 EKONOMISKA OCH SOCIALA RÅDET
405 FÖRVALTARSKAPSRÅDET
405 INTERNATIONELLA DOMSTOLEN
405 SEKRETARIATET
406 FN:S UNDERORGAN
409 FN:S FACKORGAN
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414   Kapitel 4: Europeiska unionen, EU

415 EU Europeiska unionen. 17 februari 2018

415 Basfakta om EU

416 EU-institutionerna

Europeiska centralbanken

Europeiska revisionsrätten

Europeiska utrikestjänsten

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Europeiska regionkommittén

Europeiska investeringsbanken

Europeiska datatillsynsmannen

Europaparlamentet

Europeiska rådet

Europeiska unionens råd

EU:s ordförandeskap

Europeiska kommissionen

EU-domstolen

417 EU-institutionernas ledare

418 Europeiska kommissionen

427 Europaparlamentet 
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432 Kapitel 5: Andra aktörer i världspoli-
tiken 

433 World Values Survey

434 Kulturkartan 2015

435 Världsarvslistan

435 Världsnaturfonden WWF 

436 Utrikespolitiska institutet

437 Gapminder
437 Exempel på statistik: Choose a graph

438 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SVENSK 
UTRIKESPOLITIK

439 Folkmängd 2017
439 Afrika söder om Sahara
440 Asien och Oceanien
441 Europa och Centralasien
442 Mellanöstern och Nordafrika
443 Nordamerika Latinamerika och Karibien

444 Regeringens utredningar om mänskliga rättigheter.2019
444 Afrika
444 Amerika
445 Asien och Oceanien
445 Europa och Centralasien
446 Mellanöstern och Nordadrika

447 Amnesty. Årsrapport - mänskliga rättigheter 
2016/2017

449 Amnestys årsrapport 2016: En politik som 
demoniserar skapar rädsla och splittring

455 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÄRLDEN - LÄGET 
2018

456 Rights Today ger en ögonblicksbild av hur det såg ut när 
det gäller mänskliga rättigheter runt om i världen under 
2018. 

458 Amnesty: FN:S DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETERNA

459 sida.se 23 februari 2019 
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464 Kapitel 6: Sveriges historia och svensk
politik

466 Sveriges historia i 8 delar från Norstedts förlag.
466 Sveriges historia: 13000 f.Kr- 600 e.Kr.
466 Sveriges historia:  600 -1350.
467 Sveriges historia: 1350-1600.
467 Sveriges historia: 1600-1721.
468 Sveriges historia: 1721-1830.
468 Sveriges historia: 1830-1920.
469 Sveriges historia: 1920-1965.
469 Sveriges historia: 1965-2012.

470 Sveriges kungalängd

473 Regeringskansliet genom tiderna
473   Tiden fram till Gustav Vasa
474    Den äldre Vasatiden 1521–1611
475    Stormaktstiden 1611–1718
477    Frihetstiden 1718–1772
479    Gustavianska tiden 1772–1809
479    Karl Johanstiden och den tidiga liberalismen 1809–1840
481    Tiden efter 1840
485    Sverige och EU
485    Regeringskansliets lokaler

487 Sveriges regeringar under 100 år

489 Sverige under 1900-talet

492 Inkomstskatterna

500 Sveriges Riksdag www.riksdagen.se  Februari 2019

500 Partierna i riksdagen och antalet ledamöter 

501 Riksdagens utskott 14 feb 2019

510 Så styrs Sverige. Från regeringen.se 28 januari 2019

511 Regeringens politik

512 Politikområden för politiken

514 Myndigheter

533 Länsstyrelserna

539 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

540 Sveriges kommuner och landsting, SKLskl.se januari 2019

546 Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014:
Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik 
om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf
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546 Företagarna

547 LO, Landsorganisationen i Sverige

548 SN, Svenskt näringsliv

552 Kommunallag (2017:725)

586 Systemet med mänskliga verksamheter,
nedbantat till  44 områden.

606 Område 1-5 samt 1-9 med myndigheter och professorer, 
yrken och utbildningar m m. 

613 Innehållet i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 2 av 3:
FN, EU, artiklar om utrikes förhållanden samt Sveriges 
riksdag och Sveriges kommuner, landsting och 
länsstyrelser. 
http://wimnell.com/omr40zm.pdf

614 Innehållet i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 3 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Sveriges regering och 
artiklar om de politiska partierna och deras problem. 
http://wimnell.com/omr40zn.pdf

615 Innehållet i Sven Wimnell. 16 maj 2018:
Boende och bostadsbygge. Levnadsförhållanden, skatter. 
SCB-statistik. Boverket.  SOM-institutet.Vårbudgeten. 
Första maj och veckor därefter. Löner. TVdebatt. 
Regeringens verksamheter.
http://wimnell.com/omr40zo.pdf

622 Innehållsförteckningar till utredningar  från och med 21 
december 2018 till 22 april 2019.

642 Särskilda utredningar på Sven Wimnells hemsida från och 
30 januari 2010

653 Förstamajtal 2019 
- 667

Utredningen är daterad 1 maj 2019 och kan 
i mars 2020 vara inaktuell i några avsenden
De gäller isynnerhet sidorna 492-652.
Politikområden för politiken har ändrats och har nu tid 1 oktober 
2020. Det är en annan regering  nu.
Myndigheterna kan ha ändrats
Sveriges kommuner och landsting har ändrats till SKR. 
Företagarna, LO och näringsliv kan ha ändrats.
40zm, 40zn och 40zo kan innehålla föråldrade uppgifter.
Särskilda utredningar: det finns nu fullständigare förteckning.
Aktörera finns i en senare version i kapitel 14 i:
Sven Wimnell 6 februari 2020:
Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 5 december 
2019-16 januari 2020.
Kapitel 14: Aktörer i svenska politiken. 
Kapitel 15. DN-artiklar efter 16 januari 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq14-15.pdf 

20

http://wimnell.com/omr40zm.pdf
http://wimnell.com/omr40zn.pdf
http://wimnell.com/omr40zo.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq14-15.pdf


Aktörer i svenska politiken
Kapitel 14 i
Sven Wimnell 6 februari 2020:
Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 5 december 
2019-16 januari 2020. Kapitel 14: Aktörer i svenska politiken. 
Kapitel 15. DN-artiklar efter 16 januari 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq14-15.pdf
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Europeiska kommissionen "Klimat och migration i fokus när von der 
Leyens kommission börjar jobba
DN TORSDAG 28 NOVEMBER 2019

Strasbourg. Med oväntat stor majoritet valde Europaparlamentet 
Ursula von der Leyens kommission. Nu startar det officiella arbe-
tet. Nästa vecka åker migrationskommissionär Ylva Johansson till 
Grekland i försöken att nå en gemensam asylpolitik.

Ursula von der Leyen själv valdes med bara nio rösters övervikt till 
EU-kommissionens ordförande i juli i år. Onsdagens omröstning om 
hela hennes kommission blev tvärtom överraskande odramatisk. Av 
707 ledamöter i kammaren röstade 461 för nya EU-kommissionen. 
Fler än som röstade på Junckerkommissionen för fem år sedan.

– Det var ett överraskande starkt resultat, kommenterar Ylva Johans-
son, som ska ha ansvar för migrations- och säkerhetsfrågor i 
kommissionen, som formellt tillträder den 1 december.

Ylva Johansson har fått ett av de svåraste uppdragen i Ursula von der 
Leyens kommission. Svenskan ska utforma en ny gemensam asyl- och 
migrationspolitik för EU. 

Den gamla har havererat eftersom sprickorna är djupa mellan 
medlemsstaterna. Till exempel Polen och Ungern motsätter sig 
stenhårt att asylsökande omfördelas inom EU medan framför allt 
Grekland fått ta emot många migranter som samlas i överfyllda läger 
på öarna. Grekland, och delvis Italien, kritiserades nyligen skarpt av 
EU:s revisorer för hur förhållandena är på mottagningscentrumen.
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Ylva Johanssons allra första officiella resa går till just Grekland. 
Tillsammans med grekiska kommissionärskollegan Margaritis Schinas 
ska hon bland annat försöka träffa frivilligorganisationer.

Kommer du ta upp synpunkterna från EU:s revisorer när du besöker 
Grekland?

– Det finns många saker att ta upp. Revisorernas rapport har jag inte 
tagit del av, men det har också varit stark kritik från andra mot 
förhållandena när det gäller mänskliga rättigheter på till exempel 
Lesbos.

Ylva Johansson säger att hon förstått att situationen i flyktinglägret 
Moria, som DN rapporterade om nyligen, är fruktansvärda.
– Nu ska man stänga lägret säger man, vilket jag tycker är bra, men då 
måste man säkerställa att det som kommer efter blir mycket bättre.
Vad kommer du säga till grekiska myndigheter och regeringen när det 
gäller flyktingarnas situation?

– De har ett eget ansvar för flyktingarna. Det jag är där för att 
diskutera är hur vi ska komma framåt. Men situationen är ett tecken på 
vad det kostar oss i EU och vad det kostar flyktingarna att vi inte har 
ett gemensamt fungerande system. Mitt huvudsyfte är att komma 
vidare. Det här är inte hållbart, säger Ylva Johansson.

Tidigare har det inom EU diskuterats att länder ska kunna betala för att 
inte behöva ta emot flyktingar. Förslaget innebär i förlängningen att ett 
pris sätts på varje flykting.

– Det är inte förslaget jag skulle välja i första hand. Det som 
diskuterats bland medlemsländer, som jag lyssnat till, är om de kan 

bidra praktiskt på andra sätt med personella resurser eller insatser. Det 
kanske är ett bättre spår att starta diskussionen i, säger Ylva 
Johansson.

Hon understryker att hon först måste lyssna på medlemsstaterna och 
Europaparlamentet innan hon kan skissa på en asyl- och 
migrationspakt.

– Jag är helt beroende av att kunna bygga förtroende. Det förslag som 
vi till sist kommer fram till kommer säkert att vara ett förslag som inte 
älskas av så många, men som förhoppningsvis kan accepteras av 
tillräckligt många, säger hon.

Kommissionsordförande Ursula von der Leyen framhåller att alla 
medlemsstater måste bidra till en migrationspakt.

– Migration är ett fenomen som inte kommer att försvinna. Vår uppgift 
som union är att utveckla en övergripande modell för migration som är 
human och effektiv. En modell som kan göra oss till förebild för 
övriga världen hur migration kan skötas, säger von der Leyen.

Hennes första resa går till klimattoppmötet i Madrid. Där ska hon hålla 
tal på måndag om hur EU kan bli ett föredöme på klimatområdet.
– Gör vi rätt kommer det inte bara att vara bra för planeten. Det 
kommer också vara viktigt för EU, som blir exportör av kunskap, 
exportör av teknik och som vet att grön finansiering lönar sig, säger 
hon.

Pia Gripenberg "
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"Fakta. Så röstade svenska ledamöterna
I Europaparlamentet röstade 461 ledamöter för von der Leyens 
kommission. 157 röstade mot och 89 lade ned sina röster.
M, KD, S, C och L röstade för kommissionen. Det gjorde i stort sett 
alla i deras olika partigrupper.

MP lade ned sina röster, precis som majoriteten i sin grupp.
V röstade mot, precis som majoriteten i sin grupp.

SD röstade mot, de flesta i partigruppen röstade för kommissionen.

Källa: Europaparlamentet "

europaparlamentet.se

Europeiska kommissionen 
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Från Europeiska kommissionen 14 december 2019

Europeiska kommissionen
Home - Europeiska kommissionen

Om Europeiska kommissionen
Läs om kommissionens roll när det gäller att ta initiativ till och 
genomföra EU:s politik. Kommissionens arbete leds av ett kollegium 
av kommissionärer med en ordförande. Kommissionärerna arbetar 
med vissa politiska prioriteringar som fastställs av kommissionens 
ordförande.

Ordförande Ursula von der Leyen

Ordförande Ursula von der Leyen
Ordförande Ursula von der Leyen 

Kommissionärerna

Organisation
Organisation

Hur kommissionen är organiserad
Personal
Kommissionens kontor

Avdelningar och genomförandeorgan
Avdelningar och genomförandeorgan
Läs om generaldirektoratens, serviceavdelningarnas 
och genomförandeorganens funktioner och 
ansvarsområden.

Vad EU-kommissionen gör 
Vad EU-kommissionen gör
Strategi och initiativ
Lagstiftning
Budget och finansiering
Internationella förbindelser

Sök
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Principer och värderingar
Principer och värderingar
Kommissionens arbete följer principer för öppenhet 
och insyn, språktäckning, miljöhänsyn, lika 
möjligheter och etiskt uppförande.

Var med och påverka
Var med och påverka
Tyck till om EU:s initiativ och lagar
EU:s medborgarinitiativ
Medborgardialoger
Framställning till EU

Besök kommissionen
Besök kommissionen
Besökscentrumet
Bibliotek och arkiv
Avdelningar och byråer
I ditt land
Andra EU-institutioner och organ

Kontakt
Kontakt
Press services
Representationskontor i EU-länderna 
Problem och klagomål 

I fokus   
EU:s nästa långtidsbudget  
#EUandME 
#investEU 
#investEU 
Läs också 
Basfakta om EU 
KOLLEGIET (2019-2024) 
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Kommissionärerna 

Europeiska kommissionens politiska ledarskap 

 
• Så här arbetar vi 
• Regler och förfaranden 
• Kalender 
• Öppenhet 
• Historik 
• Kommissionens prioriteringar för 

2019-2024 

Ordförande 
• Ursula von der Leyen 

 
 

 
•   

 
ORDFÖRANDE  
Ursula von der Leyen 
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Kommissionärer  
Funktion Kommissionärsgrupp 
Namn 

Frans Timmermans 
 
 

  
 
VERKSTÄLLANDE VICE 
ORDFÖRANDE  
Frans Timmermans 
 
En europeisk grön giv 

• Margrethe Vestager 
 
 

  
 
VERKSTÄLLANDE VICE ORDFÖRANDE  
Margrethe Vestager 
 
Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern 
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• Valdis Dombrovskis 
 
 

  
 
VERKSTÄLLANDE VICE ORDFÖRANDE  
Valdis Dombrovskis 
 
En ekonomi för människor 

• Josep Borrell Fontelles 
 
 

  
 
HÖG REPRESENTANT/VICE 
ORDFÖRANDE  
Josep Borrell Fontelles 
 
Ett starkare Europa i världen 
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• Maroš Šefčovič 
 
 

  
 
VICE ORDFÖRANDE  
Maroš Šefčovič 
 
Kontakter mellan institutionerna och 
framtidsfrågor 

• Věra Jourová 
 
 

  
 
VICE ORDFÖRANDE  
Věra Jourová 
 
Värden och öppenhet 
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• Dubravka Šuica 
 
 

  
 
VICE ORDFÖRANDE  
Dubravka Šuica 
 
Demokrati och demografi 

• Margaritis Schinas 
 
 

  
 
VICE ORDFÖRANDE  
Margaritis Schinas 
 
Främjande av vår europeiska livsstil 
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• Johannes Hahn  
 
 

  
 
KOMMISSIONÄR  
Johannes Hahn  
 
Budget och administration 

• Phil Hogan 
 
 

  
 
KOMMISSIONÄR  
Phil Hogan 
 
Handel 
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• Mariya Gabriel 
 
 

  
 
KOMMISSIONÄR  
Mariya Gabriel 
 
Innovation, forskning,kKultur, utbildning 
och ungdomsfrågor 

• Nicolas Schmit 
 
 

 
•   

 
KOMMISSIONÄR  
Nicolas Schmit 
 
Sysselsättning och sociala rättigheter 
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• Paolo Gentiloni 
 
 

 
•   

 
KOMMISSIONÄR  
Paolo Gentiloni 
 
Ekonomi 

• Janusz Wojciechowski  
 
 

 
•   

 
KOMMISSIONÄR  
Janusz Wojciechowski  
 
Jordbruk 
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• Thierry Breton 
 
 

  
 
KOMMISSIONÄR  
Thierry Breton 
 
Inre marknaden 

• Elisa Ferreira 
 
 

  
 
KOMMISSIONÄR  
Elisa Ferreira 
 
Sammanhållning och reformer 
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• Stella Kyriakides 
 
 

  
 
KOMMISSIONÄR  
Stella Kyriakides 
 
Hälsa och livsmedelssäkerhet 

• Didier Reynders 
 
 

  
 
KOMMISSIONÄR  
Didier Reynders 
 
Rättsliga frågor 
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• Helena Dalli 
 
 

  
 
KOMMISSIONÄR  
Helena Dalli 
 
Jämlikhet 

• Ylva Johansson 
 
 

  
 
KOMMISSIONÄR  
Ylva Johansson 
 
Inrikes frågor 
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• Janez Lenarčič 
 
 

  
 
KOMMISSIONÄR  
Janez Lenarčič 
 
Krishantering 

• Adina Vălean 
 
 

  
 
KOMMISSIONÄR  
Adina Vălean 
 
Transport 
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• Olivér Várhelyi 
 
 

  
 
KOMMISSIONÄR  
Olivér Várhelyi 
 
Grannskap och utvidgning 

• Jutta Urpilainen 
 
 

  
 
KOMMISSIONÄR  
Jutta Urpilainen 
 
Internationella partnerskap 
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• Kadri Simson 
 
 

  
 
KOMMISSIONÄR  
Kadri Simson 
 
Energi 

• Virginijus Sinkevičius 
 
 

  
 
KOMMISSIONÄR  
Virginijus Sinkevičius 
 
Miljö, hav och fiske 
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Europeiska kommissionens webbplats
Webbplatsen sköts av generaldirektoratet 
för kommunikation

• Strategier
• Om Europeiska kommissionen
• Företag, ekonomi och euron
• Bo, jobba och resa i EU
• Lagstiftning
• Bidrag och upphandling
• Forskning och innovation
• Energi, klimat och miljö
• Utbildning
• Bistånd, utvecklingssamarbete och grundläggande rättigheter
• Livsmedel, jordbruk och fiske
• EU-stöd till regioner, landsbygd och städer
• Jobba hos EU-kommissionen
• Statistik
• Nyheter
• Evenemang
• Publikationer
• Contattare la Commissione europea
• Följ kommissionen på sociala medier
• Resurser för partner
• Språkpolicy
• Kakor ”cookies
• Skydd av personuppgifter
•  Rättsligt meddelande 
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https://europa.eu/european-union/contact/social-networks_sv#n:+i:4+e:1+t:+s
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Sveriges Riksdag och dess  utskott, partier 
och ledamöter 

Sveriges riksdag

https://www.riksdagen.se

•Start
•Ledamöter & partier
•Utskotten & EU-nämnden
•Debatter & beslut
•Dokument & lagar
•Så funkar riksdagen
•Webb-tv 
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https://www.riksdagen.se
https://www.riksdagen.se/sv/
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/
https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
https://www.riksdagen.se/sv/debatter-och-beslut/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
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Riksdagens utskott (14 feb 2019  Från  omr40zp)

Klicka på länkarna

Alla utskott och EU-nämnden
http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/#alla-
utskott--eu-namnden

•  
Arbetsmarknadsutskottet http://www.riksdagen.se/sv/
utskotten-eu-namnden/arbetsmarknadsutskottet/ 

•  
Civilutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/civilutskottet/  

•  
Finansutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/finansutskottet/ 

•  
Försvarsutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/forsvarsutskottet/ 

•  
Justitieutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/justitieutskottet/  

•  
Konstitutionsutskottet http://www.riksdagen.se/sv/
utskotten-eu-namnden/konstitutionsutskottet/ 

•  
Kulturutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/kulturutskottet/ 

• 

•Miljö- och jordbruksutskottet http://www.riksdagen.se/sv/
utskotten-eu-namnden/miljo--och-jordbruksutskottet/  
 
Näringsutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/naringsutskottet/ 

•  
Skatteutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/skatteutskottet/  

•  
Socialförsäkringsutskottet http://www.riksdagen.se/sv/
utskotten-eu-namnden/socialforsakringsutskottet/ 

•  
Socialutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/socialutskottet/ 

•  
Trafikutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/trafikutskottet/ 

•  
Utbildningsutskottet  http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-
eu-namnden/utbildningsutskottet/ 

•  
Utrikesutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/utrikesutskottet/ 

•  
EU-nämnden  http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/eu-namnden/

•
• Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
sammansatta-utrikes--och-forsvarsutskottet/
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Arbetsmarknadsutskottet (AU)
Arbetsmarknadsutskottet ska bereda ärenden om 
1. arbetsmarknadspolitik, 
2. arbetslivspolitik med arbetsrätt, 
3. integration, 
4. åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte tillhör något 
annat utskotts beredning samt 
5. jämställdhet mellan kvinnor och män i den mån ärendena inte tillhör 
något annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 13 Integration och 
jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv bereds av 
arbetsmarknadsutskottet. Lag (2008:757). 

Civilutskottet (CU)
Civilutskottet skall bereda ärenden om 
1. äktenskaps-, föräldra-, ärvda-, handels-, jorda- och 
utsökningsbalkarna och lagar som ersätter eller anknyter till 
föreskrifter i dessa balkar, i den mån ärendena inte tillhör ett annat 
utskotts beredning, 
2. försäkringsavtalsrätt, 
3. bolags- och föreningsrätt, 
4. skadeståndsrätt, 
5. transporträtt, 
6. konkursrätt, 
7. konsumentpolitik, 
8. internationell privaträtt, 
9. lagstiftning i andra ärenden av allmänt privaträttslig beskaffenhet, 
10. bostadspolitik, 
11. vattenrätt, 
12. bebyggelseplanläggning, 
13. byggnadsväsendet, 
14. fysisk planering samt 
15. expropriation, fastighetsbildning och lantmäteriväsendet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik bereds av 
civilutskottet. Lag (2006:885).
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Finansutskottet (FiU)
Finansutskottet ska bereda ärenden om 
1. penning-, kredit-, valuta- och statsskuldspolitiken, 
2. kredit- och fondväsendet, 
3. det affärsmässiga försäkringsväsendet, 
4. Riksrevisionen i den mån ärendena inte tillhör 
konstitutionsutskottets beredning, 
5. den kommunala ekonomin, 
6. statliga arbetsgivarfrågor, statlig statistik, redovisning, revision och 
rationalisering, 
7. statens egendom och upphandling i allmänhet, 
8. förvaltningsekonomiska frågor i övrigt som inte rör enbart ett visst 
ämnesområde samt
9. budgettekniska frågor.
Utskottet ska även granska beräkningen av statens inkomster, 
sammanställa statsbudgeten och granska årsredovisning för staten.
     Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 2 Samhällsekonomi och 
finansförvaltning, 25 Allmänna bidrag till kommuner, 26 Statsskulds-
räntor m.m. samt 27 Avgiften till Europeiska unionen bereds av 
finansutskottet. Lag (2010:1417).

Försvarsutskottet (FöU)
Försvarsutskottet ska bereda ärenden om 
1. totalförsvar, 
2. samhällets räddningstjänst, 
3. åtgärder för att minska samhällets sårbarhet, 
4. kärnteknisk säkerhet och strålningsskydd samt 
5. sjö- och kustövervakning, 
allt i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag till utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 
krisberedskap bereds av försvarsutskottet. Lag (2008:757).
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Justitieutskottet (JU)
Justitieutskottet skall bereda ärenden om 
1. domstolarna, 
2. arrendenämnderna och hyresnämnderna, 
3. åklagarväsendet, 
4. polisväsendet, 
5. rättsmedicinen, 
6. kriminalvården samt 
7. brottsbalken, rättegångsbalken och lagar som ersätter eller har nära 
samband med föreskrifter i dessa balkar.
   Ärenden om anslag inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet bereds av 
justitieutskottet. Lag (2003:180).

Konstitutionsutskottet (KU)  
Konstitutionsutskottet ska bereda ärenden om 
1. lagstiftning i konstitutionella och allmänt förvaltningsrättsliga 
ämnen, 
2. lagstiftning om radio, television och film, 
3. yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet, 
4. press- och partistöd, 
5. Riksrevisionen, såvitt avser val av riksrevisor, skiljande av 
riksrevisor från uppdraget och åtal mot riksrevisor, 
6. riksdagen och riksdagens myndigheter i övrigt utom Riksbanken, 
7. länsförvaltningen och rikets administrativa indelning, 
8. den kommunala självstyrelsen samt 
9. medgivande från riksdagen att väcka talan mot en riksdagsledamot 
eller att ingripa i en ledamots personliga frihet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse bereds av 
konstitutionsutskottet Lag (2010:1417).
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Kulturutskottet (KRU)
Kulturutskottet skall bereda ärenden om 
1. allmänna kultur- och bildningsändamål, 
2. folkbildning, 
3. ungdomsverksamhet, 
4. internationellt kulturellt samarbete, 
5. idrotts- och friluftsverksamhet, 
6. trossamfunden i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets 
beredning samt 
7. radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets 
beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, 
trossamfund och fritid bereds av kulturutskottet. Lag (2003:180).

Miljö- och Jordbruksutskottet (MJU)
Miljö- och jordbruksutskottet ska bereda ärenden om 
1. jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske, 
2. vädertjänst, 
3. naturvård samt 
4. miljövård i övrigt som inte tillhör något annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och 
naturvård samt 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel bereds av 
miljö- och jordbruksutskottet. Lag (2009:928).
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Näringsutskottet (NU)
Näringsutskottet ska bereda ärenden om 
1. allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed 
sammanhängande forskningsfrågor, 
2. industri och hantverk, 
3. handel, 
4. immaterialrätt, 
5. energipolitik, 
6. regional tillväxtpolitik, 
7. statlig företagsamhet samt 
8. pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 
Energi och 24 Näringsliv bereds av näringsutskottet. Lag (2008:757).

Skatteutskottet (SkU)
Skatteutskottet skall bereda ärenden om 
1. taxering och skattebetalning, 
2. folkbokföring samt 
3. exekutionsväsendet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 
bereds av skatteutskottet. Lag (2003:180).
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Socialförsäkringsutskottet (SfU)
Socialförsäkringsutskottet skall bereda ärenden om 
1. allmän försäkring, 
2. allmän pension, 
3. arbetsskadeförsäkring, 
4. ekonomiskt stöd åt barnfamiljer, 
5. svenskt medborgarskap samt 
6. migration.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk 
trygghet vid sjukdom och handikapp, 11 Ekonomisk trygghet vid 
ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn bereds av 
socialförsäkringsutskottet. Lag (2006:885).

Socialutskottet (SoU)
Socialutskottet ska bereda ärenden om 
1. omsorger om barn och ungdom i den mån ärendena inte tillhör ett 
annat utskotts beredning, 
2. omsorg om äldre och handikappade, 
3. åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor, 
4. alkoholpolitiska åtgärder, 
5. hälso- och sjukvård samt 
6. sociala ärenden i övrigt.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg bereds av socialutskottet. Lag (2010:867).
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Trafikutskottet (TU)
Trafikutskottet skall bereda ärenden om 
1. vägar och vägtrafik, 
2. järnvägar och järnvägstrafik, 
3. hamnar och sjöfart, 
4. flygplatser och luftfart, 
5. post, 
6. elektroniska kommunikationer samt 
7. IT-politik.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer bereds 
av trafikutskottet. Lag (2006:885).

Utbildningsutskottet (UbU)
Utbildningsutskottet ska bereda ärenden om 
1. skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan 
pedagogisk verksamhet, 
2. högre utbildning och forskning samt 
3. studiestöd.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 
Utbildning och universitetsforskning bereds av utbildningsutskottet. 
Lag (2010:867).
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Utrikesutskottet (UU)
Utrikesutskottet skall bereda ärenden om 
1. rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och 
mellanfolkliga organisationer, 
2. bistånd till andra länders utveckling samt 
3. utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt samarbete, 
allt i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 5 Internationell samverkan 
och 7 Internationellt bistånd bereds av utrikesutskottet. Lag 
(2003:180).

EU-nämnden 
EU-nämnden
9 § För samråd enligt 10 kap. 10 § regeringsformen ska riksdagen för 
varje valperiod inom sig tillsätta en nämnd för Europeiska unionen 
(EU-nämnden).
EU-nämnden ska bestå av ett udda antal ledamöter, lägst femton.
Vid nämndens sammanträden har varje partigrupp som är 
representerad i nämnden rätt att ersätta en ledamot i nämnden med en 
ledamot av det utskott vars område berörs av de frågor som nämndens 
överläggningar med regeringen rör. Denna rätt har dock inte en 
partigrupp som redan har en ledamot eller suppleant i nämnden som 
samtidigt är ledamot av det berörda utskottet. Lag (2010:1411). 
Tilläggsbestämmelse 
10.9.1
Antalet ledamöter i EU-nämnden fastställs av riksdagen på förslag av 
valberedningen. Lag (2009:1332).
Regeringens skyldighet att underrätta och rådgöra med EU- nämnden 
10 § Regeringen skall underrätta EU-nämnden om frågor som skall 
beslutas i Europeiska unionens råd. Regeringen skall också rådgöra 
med nämnden om hur förhandlingarna i rådet skall föras inför besluten 
i rådet.
Regeringen skall överlägga med EU-nämnden i andra frågor rörande 
arbetet i Europeiska unionen när nämnden på grund av särskilda skäl 
påkallar sådan överläggning.
Regeringen skall rådgöra med nämnden inför möten i Europeiska 
rådet. Lag (2009:1332). 
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De politiska partiernas åsikter 1 oktober 
2019 framgår av budgetpropositionen och 
budgetmotionerna, som finns på sidorna 109 
- 160 i
Sven Wimnell 16 november 2019: Levnadsförhållanden och 
mänskliga verksamheter som styr världen. Hushåll. Politik. 
Regeringar. Statsbudgeten. Skatter. Bidrag. Riksdagsdebatter. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzn.pdf

109 Regeringen 1  oktober 2019 och oppositions-
partiernas budgetmotioner 

110 Ny regering. Politikområden för politiken 1 oktober 2019.. 
112 Moderaternas budget 2020
133 KD:s budgetmotion 2020
139 Vänsterpartiet. Budgetmotion för 2020
151 Sverigedemokraternas höstbudget för 2020
158 Ras för Liberalerna – men grönblå fortfarande störst. I 
-160 kommunalval i Sthlm
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Svenska regeringen Regeringens hemsida på internet.
Från regeringen.se den 2 december 2019

Innehåll

• Sveriges regering
• Regeringens politik
• Veckans regeringssammanträde
• Kalendarium
• Så styrs Sverige
• Sverige i EU
• Rättsliga dokument
• Om Regeringskansliet
• Om webbplatsen
• Prenumerera via e-post
• Press
• Kontakt
• Jobba hos oss
• Regeringens utlysningar
• UD:s reseinformation
• Other languages
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Departement

• Statsrådsberedningen
• Arbetsmarknadsdepartementet
• Finansdepartementet
• Försvarsdepartementet
• Infrastrukturdepartementet
• Justitiedepartementet
• Kulturdepartementet
• Miljödepartementet
• Näringsdepartementet
• Socialdepartementet
• Utbildningsdepartementet
• Utrikesdepartementet

Kontakt
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel 08-405 10 00
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Stefan Löfven

Statsminister
Statsrådsberedningen
”Vårt land ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen. Där vi 
sluter klyftor och förverkligar de löften om frihet vi ställt ut till våra 
barn. Där vi investerar gemensamt i människor och miljö, i kunskap 
och konkurrenskraft, i trygghet i nuet och hopp inför framtiden.” 
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Hans Dahlgren

EU-minister
Statsrådsberedningen
"Sverige ska ha en aktiv roll i den Europeiska unionen. I en tid då vi 
har många gemensamma utmaningar och när ett land till och med 
väljer att lämna EU, så vill vi se mer gränsöverskridande samarbete. 
För fler och bättre jobb, för en ambitiös klimatpolitik och för trygghet 
och säkerhet för alla som bor här."
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Eva Nordmark

Arbetsmarknadsminister
Arbetsmarknadsdepartementet

"Alla som kan arbeta ska arbeta. Det är grunden för vår gemensamma 
välfärd. När arbetslivet förändras gör vi en nystart i arbetsmark-
nadspolitiken. Regeringen fortsätter föra en politik för fler jobb och 
nya satsningar på kompetensutveckling. Vi bygger ett tryggare 
arbetsliv med goda utvecklingsmöjligheter. Så möter vi framtiden 
tillsammans."

Eva Nordmarks områden
• Arbetsmarknad
• Arbetsrätt och arbetsmiljö
• Nyanländas etablering 

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadspolitiken syftar till att alla människor som kan ska ha 
möjlighet att delta i arbetslivet. Den syftar även till att skapa trygghet 
och underlätta omställning på arbetsmarknaden. Politikområdet 
handlar bland annat om insatser för unga i jobb, matchning av 
arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, 
arbetslöshetsförsäkringen och Europeiska socialfonden.

Om arbetsmarknad

Relaterad navigering
• Arbetsmarknad i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för arbetsmarknad
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Arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsrätt och arbetsmiljö handlar om villkor och förhållanden i 
arbetslivet. I området ingår även frågor som rör lönebildning och 
medling vid arbetstvister. Goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö 
bidrar till en hög produktivitet i svensk ekonomi som utmärks av högt 
arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. Ingen som 
arbetar i Sverige ska ha ett arbete där man blir utnyttjad eller utsliten. 
Ingen ska riskera att dö eller skadas allvarligt i sitt arbete.

Om arbetsrätt och arbetsmiljö

Relaterad navigering
• Arbetsrätt och arbetsmiljö i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för arbetsrätt och arbetsmiljö

Genvägar
• Lönebildning och medling vid arbetstvister
• En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 

2016-2020

Nyanländas etablering

Området handlar om att skapa bättre förutsättningar för att nyanlända 
och andra utrikes födda ska komma i arbete eller utbildning och 
etablera sig i samhället. Området omfattar också ersättning till 
kommuner och landsting för flyktingmottagande.

Om nyanländas etablering

Relaterad navigering
• Nyanländas etablering i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för nyanländas etablering

Genvägar
• Arbetsförmedlingen - Etableringsprogrammet
• Länsstyrelsernas arbete med integrationsfrågor
• Delegationen för unga och nyanlända till arbete
• Information om Sverige - en portal för nyanlända 
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Åsa Lindhagen

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot 
diskriminering och segregation
Arbetsmarknadsdepartementet

"Vi kan aldrig acceptera att människor inte har makten över sina egna 
liv. Regeringen jobbar för ökad jämställdhet på alla nivåer, att stärka 
barns rättigheter, att bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat 
våld och förtryck. Vi står tydligt upp för alla människors lika värde."

Åsa Lindhagens områden
• Barnets rättigheter
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• Jämställdhet
• Nyanländas etablering 

Barnets rättigheter

Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att 
ta tillvara barns och ungas rättigheter och intressen i samhället. 
Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel 
utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och 
socialtjänstpolitiken.

Om barnets rättigheter

Relaterad navigering
• Barnets rättigheter i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för barnets rättigheter

Genvägar
• Om mänskliga rättigheter på regeringens webbplats om 

mänskliga rättigheter
• Reviderad svensk översättning av FN:s konvention om 

barnets rättighete
• FN:s kommitté för barnets rättigheter: Sammanfattande 

slutsatser och rekommendationer
• Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige
• Barnombudsmannen
• Stiftelsen Allmänna Barnhuset
• Webbportalen Youmo - en vägledning om hälsa och 

jämställdhet för nyanlända unga
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Demokrati och mänskliga rättigheter
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. 
De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, 
är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken 
omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna 
individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och 
säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga 
rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra 
hela den svenska utrikespolitiken.
Om demokrati och mänskliga rättigheter

Relaterad navigering
• Demokrati och mänskliga rättigheter i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt

Ansvariga för demokrati och mänskliga rättigheter

Genvägar
• Skrivelse 2016/17:29 Regeringens strategi för det nationella 

arbetet med mänskliga rättigheter
• Skrivelse 2016/17:62 Mänskliga rättigheter, demokrati och 

rättsstatens principer i svensk utrikespolitik
• Fakta om mänskliga rättigheter
• Internationell granskning av mänskliga rättigheter i 

Sverige
• Rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och 

rättsstatens principer i världen
• Regeringens strategi för romsk inkludering
• Samlat grepp mot rasism och hatbrott
• Sveriges strategi mot terrorism och arbete mot 

våldsbejakande extremism
• Hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter 

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat 
frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och 
fysisk integritet.

Om jämställdhet

Relaterad navigering
• Jämställdhet i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för jämställdhet

Genvägar
• Feministisk regering
• Jämställdhetsintegrering
• En nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor
• Handlingsplan mot prostitution och människohandel
• Prenumerera på nyhetsbrev om jämställdhetspolitiken 
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Nyanländas etablering

Området handlar om att skapa bättre förutsättningar för att nyanlända 
och andra utrikes födda ska komma i arbete eller utbildning och 
etablera sig i samhället. Området omfattar också ersättning till 
kommuner och landsting för flyktingmottagande.

Om nyanländas etablering

Relaterad navigering
• Nyanländas etablering i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för nyanländas etablering

Genvägar
• Arbetsförmedlingen - Etableringsprogrammet
• Länsstyrelsernas arbete med integrationsfrågor
• Delegationen för unga och nyanlända till arbete
• Information om Sverige - en portal för nyanlända

•
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•Magdalena Andersson 

Finansminister
Finansdepartementet

"Att tillväxten skapas på ett sätt som är socialt och ekologiskt hållbart 
och fördelas rättvist är en av vår tids ödesfrågor, men också en fråga 
där Sverige har goda möjligheter att ligga i framkant".

Magdalena Anderssons områden

• Ekonomisk politik
• Skatt och tull 

Ekonomisk politik

Ekonomisk politik handlar om att få den svenska ekonomin att fungera 
effektivt, dämpa konjunktursvängningar i ekonomin samt fördela 
ekonomiska resurser mellan olika individer och över tid.

Om ekonomisk politik

Relaterad navigering
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för ekonomisk politik

Genvägar
• Aktuellt om statens budget
• Aktuellt om skatteförslag
• Prognoser för den ekonomiska utvecklingen
• Om det finanspolitiska ramverket 
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Skatt och tull

Regeringen ansvarar för lagstiftning och myndighetsfrågor som rör 
skatter, tull och indrivning. Skattelagstiftningen ska bland annat stödja 
de ekonomisk-politiska målen, ge goda villkor för företagande och 
investeringar samt underlätta för medborgare och företagare att göra 
rätt för sig.

Om skatt och tull

Relaterad navigering
• Skatt och tull i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för skatt och tull 
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Lena Micko 

Civilminister
Finansdepartementet

Lena Mickos områden
• Kommuner och landsting
• Konsumentpolitik
• Offentlig upphandling
• Statlig förvaltning 

Kommuner och landsting

Den kommunala självstyrelsen är inskriven i grundlagen och innebär 
en självständig och fri bestämmanderätt för kommuner och landsting. 
Staten reglerar delvis dessa ramar genom lagstiftning samt genom sitt 
övergripande ansvar för att den kommunala verksamheten utvecklas 
på ett sätt som är förenligt med en samhällsekonomisk balans.

Om kommuner och landsting

Relaterad navigering
• Kommuner och landsting i statens budget
• Rättsliga dokument
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för kommuner och landsting 
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Konsumentpolitik

Målet för konsumentpolitiken är väl fungerande konsumentmarknader 
och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion. För 
detta krävs fungerande lagstiftning som skyddar konsumenterna samt 
ett konsumentstöd som är lättillgängligt och tillförlitligt. Ett högt 
konsumentskydd är viktigt även utanför Sveriges gränser, till exempel 
vid resor eller inköp via internet.

Om konsumentpolitik

Relaterad navigering
• Konsumentpolitik i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Kontakt
•

Ansvariga för konsumentpolitik 

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara 
konkurrensen på marknaden. Den ska också främja innovativa 
lösningar och ha miljö- och sociala hänsyn i beaktande. Lagstiftningen 
om upphandling ska göra det lättare för varor och tjänster att röra sig 
fritt inom EU.

Om offentlig upphandling

Relaterad navigering
• Offentlig upphandling i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för offentlig upphandling
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Statlig förvaltning

Statlig förvaltning handlar om att ge statliga myndigheter verktyg och 
förutsättningar för att kunna genomföra de beslut som regeringen och 
riksdagen har fattat. Området omfattar bland annat ledning, styrning 
och organisation i staten, utveckling av service och effektivitet, staten 
som arbetsgivare, regional samordning i länen, statens ansvar som 
arbetsgivare samt skötsel och förvaltning av statens fastigheter.

Om statlig förvaltning

Relaterad navigering
• Statlig förvaltning i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för statlig förvaltning

Genvägar
• Förvaltningskultur (Statskontoret)
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Per Bolund

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister
Finansdepartementet

”Jag är en oroad optimist. Vår generations viktigaste uppdrag är att 
skapa ett samhälle som håller även för de som ska leva långt efter oss. 
Därför arbetar jag för finansiell stabilitet och ett stabilt bostads-
byggande. Ekonomin ska gynna den som fattar klimatsmarta val.”

Per Bolunds områden
• Bostäder och samhällsplanering
• Finansmarknad 

Bostäder och samhällsplanering

Bostäder och samhällsplanering handlar om att få en bostadsmarknad 
och finansiering av bostäder som fungerar väl. Det handlar också om 
hur man planerar och utformar miljöer och byggnader. Området 
omfattar bostadsmarknad, lantmäteri – det vill säga geografisk 
information och fastighetsinformation – samt samhällsplanering och 
byggande.

Om bostäder och samhällsplanering

Relaterad navigering
• Bostäder och samhällsplanering i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt

Ansvariga för bostäder och samhällsplanering 
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Finansmarknad

Finansmarknadsfrågor handlar om att bevaka och analysera hur det 
finansiella systemet fungerar, till exempel banktjänster, försäkringar 
och värdepapper. I fokus står stabiliteten i det finansiella systemet 
samt åtgärder för att stärka konsumentskyddet på finansmarknaden.

Om finansmarknad

Relaterad navigering
• Finansmarknad i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för finansmarknad

Genvägar
• Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism 
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Peter Hultqvist

Försvarsminister
Försvarsdepartementet

"Försvarspolitiken måste ha sin utgångspunkt i ansvaret för Sverige. 
Det handlar om att hävda vår suveränitet, vår demokratiska 
samhällsordning och rätten att själva bestämma över vår framtid."

Peter Hultqvists områden
• Försvar
• Militärt försvar 

Försvar

Området omfattar totalförsvar, det vill säga den verksamhet som är 
nödvändig för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvar består av det 
militära försvaret och det civila försvaret samt samordningen mellan 
dessa verksamheter. Området inkluderar bland annat frågor rörande 
totalförsvarsplikt, försvarsunderrättelseverksamhet och signalskydd. I 
området ingår också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med 
andra länder.

Områden inom försvar

Områden inom försvar)
• Civilt försvar
• Militärt försvar
•

Om försvar

Relaterad navigering
• Försvar i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för försvar

Genvägar
• Nordiskt försvarssamarbete 
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Tomas Eneroth

Infrastrukturminister
Infrastrukturdepartementet

"Vi bygger Sverige. För att klara klimatet och för att jobben ska bli fler 
investerar vi i infrastruktur. Vi gör den största järnvägssatsningen i 
modern tid och satsar på ny konkurrenskraftig teknik. Det är nu det 
händer!"

Tomas Eneroths områden
• Transporter och infrastruktur 

Transporter och infrastruktur

Transportpolitiken handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. I området ingår infrastruktur och 
samtliga trafikslag såsom spårtrafik, vägtrafik, sjöfart och luftfart samt 
transport- och infrastrukturforskning.

Om transporter och infrastruktur

Relaterad navigering
• Transporter och infrastruktur i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för transporter och infrastruktur

Genvägar
• Regeringens strategiska samverkansprogram
• Följ Infrastrukturdepartementet på twitter
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Anders Ygeman

Energi- och digitaliseringsminister
Infrastrukturdepartementet

Anders Ygemans områden
• Digitaliseringspolitik
• Energi 

Digitaliseringspolitik

Digitaliseringspolitiken handlar om att använda och främja de 
möjligheter som digitaliseringen för med sig för samhället: för 
individer, näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. Området 
omfattar bland annat arbete med att digitalisera offentlig förvaltning 
med utgångspunkt i medborgarens behov. Syftet med digitaliseringen 
av offentlig sektor är att kunna erbjuda enklare, öppnare och effek-
tivare service till alla, oavsett om användaren befinner sig i Sverige 
eller i utlandet. Digitaliseringspolitiken handlar också om att skapa 
goda förutsättningar för digital infrastruktur som till exempel 
bredband, digital post, digital identitet och 5G, och om att skapa goda 
förutsättningar för utveckling och användning av ny teknik så som 
data och artificiell intelligens. Arbete med att främja digital kompetens 
och digitalt ledarskap hör också till området.

Om digitaliseringspolitik

Relaterad navigering
• Digitaliseringspolitik i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för digitaliseringspolitik

Genvägar
• Digitaliseringsstrategin
• Informationsmaterial: Sverige helt uppkopplat 2025 - en 

bredbandsstrategi 
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Morgan Johansson

Justitie- och migrationsminister
Justitiedepartementet
"Som justitie- och migrationsminister vill jag arbeta för att knäcka den 
organiserade kriminaliteten och förstärka kampen mot terrorismen. 
Vår migrationspolitik ska vara långsiktigt hållbar och brett förankrad. 
Jag tror på den välfärdsmodell som vi har i Sverige och på ett samhälle 
som håller ihop."

Morgan Johanssons områden
• Bekämpning av terrorism
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• Familjerätt
• Grundlagar och integritet
• Migration och asyl
• Rättsväsendet 

Bekämpning av terrorism

Området beskriver hur Sverige, enskilt och tillsammans med andra 
stater arbetar för att möta hotet från terrorismen. Det omfattar också 
frågor om lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om bekämpning av terrorism

Relaterad navigering
• Bekämpning av terrorism i statens budget
• Rättsliga dokument
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för bekämpning av terrorism

Genvägar
• Rättsväsendet
• Sveriges strategi mot terrorism och arbete mot 

våldsbejakande extremism
• Skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra - den 

svenska strategin mot terrorism
• Åtgärder mot terrorism sedan slutet av 2014
• Center mot våldsbejakande extremism (CVE) 
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Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. 
De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, 
är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken 
omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna 
individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och 
säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga 
rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra 
hela den svenska utrikespolitiken.
Om demokrati och mänskliga rättigheter

Relaterad navigering
• Demokrati och mänskliga rättigheter i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt

Ansvariga för demokrati och mänskliga rättigheter

Genvägar
• Skrivelse 2016/17:29 Regeringens strategi för det nationella 

arbetet med mänskliga rättigheter
• Skrivelse 2016/17:62 Mänskliga rättigheter, demokrati och 

rättsstatens principer i svensk utrikespolitik
• Fakta om mänskliga rättigheter
• Internationell granskning av mänskliga rättigheter i 

Sverige
• Rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och 

rättsstatens principer i världen
• Regeringens strategi för romsk inkludering
• Samlat grepp mot rasism och hatbrott
• Sveriges strategi mot terrorism och arbete mot 

våldsbejakande extremism
• Hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter 

Familjerätt

Familjerätt omfattar frågor om äktenskap och samboende, förhållandet 
mellan föräldrar och barn samt arvsrätt. Det rymmer även regler om 
gode män och förvaltare.

Om familjerätt

Relaterad navigering
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för familjerätt

Genvägar
• Broschyr: Familjerätt
• Arvsrätt
• Förvaltare och god man
• Föräldrar och barn
• Könsneutrala äktenskap och vigsel
• Äktenskap och samboende 
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Grundlagar och integritet

Området omfattar Sveriges fyra grundlagar vilka är 
regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen 
och yttrandefrihetsgrundlagen. I området ingår frågor som rör 
offentlighetsprincipen och den enskildes personliga integritet.
Om grundlagar och integritet

Relaterad navigering
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för grundlagar och integritet

Genvägar
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• The Elections Act (2005:837), vallagen på engelska
• Grundlagarna
• Lagförslag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning
• Lättläst om Sveriges grundlagar
• Offentlighetsprincipen
• Om grundlagarna på riksdagens webbplats 

Migration och asyl

Svensk migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, 
återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration 
och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå 
kring dessa frågor. Området omfattar också frågor om svenskt 
medborgarskap.

Om migration och asyl

Relaterad navigering
• Migration och asyl i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för migration och asyl 
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Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet 
och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och 
kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig 
verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till 
brottsoffer.
Om rättsväsendet

Relaterad navigering
• Rättsväsendet i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt

Ansvariga för rättsväsendet

Genvägar
• 34-punktsprogrammet: Regeringens åtgärder mot 

gängkriminaliteten
• Bekämpning av terrorism
• Brottmålsärenden
• En europeisk e-juridikportal
• Grundlagar och integritet
• Informationsmaterial: Det svenska rättsväsendet
• Internationellt rättsligt samarbete
• Nåd i brottmål
• Skärpta straff viktig del i kampen mot den organiserade 

brottsligheten - fler än 50 straffskärpningar
• Åtgärder mot gängkriminalitet och annan organiserad 

brottslighet 
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Mikael Damberg

Inrikesminister
Justitiedepartementet

Mikael Dambergs områden
• Bekämpning av terrorism
• Civilt försvar
• Försvar
• Krisberedskap
• Rättsväsendet 

Bekämpning av terrorism

Området beskriver hur Sverige, enskilt och tillsammans med andra 
stater arbetar för att möta hotet från terrorismen. Det omfattar också 
frågor om lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om bekämpning av terrorism

Relaterad navigering
• Bekämpning av terrorism i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för bekämpning av terrorism

Genvägar
• Rättsväsendet
• Sveriges strategi mot terrorism och arbete mot 

våldsbejakande extremism
• Skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra - den 

svenska strategin mot terrorism
• Åtgärder mot terrorism sedan slutet av 2014
• Center mot våldsbejakande extremism (CVE) 
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Civilt försvar

Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i samhällets 
krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt 
under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att 
möta ett väpnat angrepp.

Om civilt försvar

Relaterad navigering
• Civilt försvar i statens budget
• Rättsliga dokument
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för civilt försvar

Genvägar
• Krisberedskap 

Försvar

Området omfattar totalförsvar, det vill säga den verksamhet som är 
nödvändig för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvar består av det 
militära försvaret och det civila försvaret samt samordningen mellan 
dessa verksamheter. Området inkluderar bland annat frågor rörande 
totalförsvarsplikt, försvarsunderrättelseverksamhet och signalskydd. I 
området ingår också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med 
andra länder.

Områden inom försvar

Områden inom försvar)
• Civilt försvar
• Militärt försvar
•

Om försvar

Relaterad navigering
• Försvar i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt 
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Amanda Lind 

Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för 
idrottsfrågorna
Kulturdepartementet
”Vår demokrati ska främjas, journalister och konstnärers frihet 
skyddas och oavsett om du bor i storstad eller på landsbygden ska du 
ha tillgång till att utöva och uppleva kultur

Amanda Linds områden
• Civila samhället och idrott
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• Kultur
• Medier
• Ungdomspolitik 

Civila samhället och idrott

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden 
och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar 
tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår nätverk, ideella 
föreningar, registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar 
bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och 
att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet. Idrottspolitiken 
utgör en specifik del av politiken för det civila samhället.

Om civila samhället och idrott

Relaterad navigering
• Civila samhället och idrott i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för civila samhället och idrott

Genvägar
• Sakråd 

78

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/civila-samhallet-och-idrott/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/medier/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ungdomspolitik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/civila-samhallet-och-idrott/civila-samhallet-och-idrott-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1218
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1218
https://www.regeringen.se/remisser/#1218
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1218
https://www.regeringen.se/sakrad/


Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. 
De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, 
är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken 
omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna 
individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och 
säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga 
rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra 
hela den svenska utrikespolitiken.
Om demokrati och mänskliga rättigheter

Relaterad navigering
• Demokrati och mänskliga rättigheter i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt

Ansvariga för demokrati och mänskliga rättigheter

Genvägar
• Skrivelse 2016/17:29 Regeringens strategi för det nationella 

arbetet med mänskliga rättigheter
• Skrivelse 2016/17:62 Mänskliga rättigheter, demokrati och 

rättsstatens principer i svensk utrikespolitik
• Fakta om mänskliga rättigheter
• Internationell granskning av mänskliga rättigheter i 

Sverige
• Rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och 

rättsstatens principer i världen
• Regeringens strategi för romsk inkludering
• Samlat grepp mot rasism och hatbrott
• Sveriges strategi mot terrorism och arbete mot 

våldsbejakande extremism
• Hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter 

Kultur

Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende 
kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors 
tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, 
användas och utvecklas.

Om kultur

Relaterad navigering
• Kultur i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för kultur
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Isabella Lövin 

 
Miljö- och klimatminister samt vice statsminister
Miljödepartementet

Isabella Lövins områden
• Miljö och klimat 

Miljö och klimat

Miljöpolitiken handlar om att skapa ett samhälle som är fritt från 
utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur 
och natur. Den handlar också om att skapa ett hållbart samhälle 
som är anpassat till ett förändrat klimat. Många miljöfrågor är 
globala och därför sker en stor del av arbetet i samverkan med 
andra länder.

Om miljö och klimat

Relaterad navigering
• Miljö och klimat i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för miljö och klimat

Genvägar
• Parisavtalet
• Vattenförsörjning och torka
• Nationell strategi för klimatanpassning
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Ibrahim Baylan

Näringsminister
Näringsdepartementet

Ibrahim Baylans områden
• Bolag med statligt ägande
• Innovation
• Näringspolitik 

Bolag med statligt ägande

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga 
bolagsportföljen finns 46 hel- och delägda bolag, varav två är 
börsnoterade. Dessutom förvaltas två verksamhetsstiftelser. 
Tillsammans sysselsätter bolagen med statligt ägande cirka 135 000 
personer. Det uppskattade sammanlagda värdet på den statliga 
bolagsportföljen uppgår till 630 miljarder kronor.

Om bolag med statligt ägande

Relaterad navigering
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Kontakt
•

Ansvariga för bolag med statligt ägande 
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Innovation

Innovation handlar om nya eller bättre lösningar som skapar värde för 
samhälle, företag och individer. Området omfattar planer och åtgärder 
för att utveckla och stärka innovations- och förnyelsekraften hos 
svenska företag inom många samhällsområden.

Om innovation

Relaterad navigering
• Innovation i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för innovation 

Näringspolitik

Näringspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för jobb och 
växande företag. I området ingår bland annat villkor för företagande 
och entreprenörskap, innovationskraft och en väl fungerande 
konkurrens. Området omfattar även riktade insatser till olika sektorer 
inom näringslivet, samt statsstödsfrågor samt geologi- och 
mineralfrågor.

Om näringspolitik

Relaterad navigering
• Näringspolitik i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för näringspolitik

Genvägar
• Regeringens strategiska samverkansprogram
• Handel och investeringsfrämjande
• Exportstrategin
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Jennie Nilsson

Landsbygdsminister
Näringsdepartementet

Jennie Nilssons områden
• Landsbygd, livsmedel och areella näringar
• Regional tillväxt 

Landsbygd, livsmedel och areella näringar

De areella eller gröna näringarna är viktiga basnäringar. De står för en 
betydande del av markanvändningen på landsbygden och har en unik 
roll som förvaltare av landskapets natur- och kulturvärden. Detta ger 
förutsättningar för att bedriva annan näringsverksamhet på landsbyg-
den som till exempel verksamhet kopplat till upplevelser och 
rekreation.

Om landsbygd, livsmedel och areella näringar

Relaterad navigering
• Landsbygd, livsmedel och areella näringar i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för landsbygd, livsmedel och areella näringar

Genvägar
• Ett nationellt skogsprogram för Sverige
• En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela 

landet
• Vattenförsörjning och torka 
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Regional tillväxt

Den regionala tillväxtpolitiken handlar om åtgärder för att ta tillvara 
hela landets utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättnings-
möjligheter. Området omfattar frågor som regionala utvecklings-
strategier, regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service och 
EU:s regionalfondsprogram.

Om regional tillväxt

Relaterad navigering
• Regional tillväxt i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för regional tillväxt 
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Lena Hallengren

Socialminister
Socialdepartementet

"Vården och omsorgen ska funka, oavsett vem du är eller var i landet 
du bor. Det ser jag som min viktigaste uppgift de kommande åren. Det 
är en fråga om trygghet, svenska folket förväntar sig vård och omsorg 
av den allra högsta kvaliteten. Och det ska vi leverera."

Lena Hallengrens områden
• Folkhälsa och sjukvård
• Funktionshinder
• Socialtjänst inklusive äldreomsorg 

Folkhälsa och sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda dem som är 
sjuka och att utveckla vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och 
tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor. Folkhälsa 
handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och omfattar 
allt från breda insatser för att främja folkhälsan till specifika frågor 
som alkohol, tobak, spelberoende och skydd mot smittsamma 
sjukdomar.

Om folkhälsa och sjukvård

Relaterad navigering
• Folkhälsa och sjukvård i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för folkhälsa och sjukvård

Genvägar
• Artikel: Erkännande av brittiska yrkeskvalifikationer inom 

hälso- och sjukvården vid avtalslöst brexit
• Försäkringskassans information för dig som arbetar med 

hälso- och sjukvård (forsakringskassan.se)
• Könsdysfori - frågor och svar 
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Funktionshinder

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de 
rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har 
i samhället. Flera områden omfattas av politiken, till exempel arbets-
marknadspolitiken eller utbildningspolitiken.

Om funktionshinder

Relaterad navigering
• Funktionshinder i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för funktionshinder

Genvägar
• En funktionshinderspolitik för ett Sverige som håller ihop
• Assistansersättning och LSS 

Socialtjänst inklusive äldreomsorg

Socialtjänst inklusive äldreomsorg handlar om samhällets stöd och 
hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området 
omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med 
funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Om socialtjänst inklusive äldreomsorg

Relaterad navigering
• Socialtjänst inklusive äldreomsorg i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för socialtjänst inklusive äldreomsorg

Genvägar
• Trygghet och livskvalitet för äldre
• Assistansersättning och LSS
• E-hälsa - digitalisering i socialtjänst och hälso- och 

sjukvård
• Sverige samverkar med Bulgarien och Rumänien om 

utsatta EU-medborgare
• Regeringen stödjer arbetet med ensamkommande barn
• Riksnormen för försörjningsstöd
• Min insats på Socialstyrelsens webbplats
• Webbfilm med Lena Hallengren: För att utveckla välfärden 

behövs ett starkt samhälle 
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Ardalan Shekarabi

Socialförsäkringsminister
Socialdepartementet

”De som varit med och byggt landet genom sitt arbete har lagt grunden 
för vår gemensamma välfärd. De har rätt till en trygg ålderdom. Därför 
är höjda pensioner min främsta prioritering.”

Ardalan Shekarabis områden
• Socialförsäkringar
• Spelpolitik 

Socialförsäkringar

Socialförsäkringen handlar om att ge ekonomisk trygghet vid 
sjukdom, ålderdom och när barnen är små. Området omfattar 
sjukförsäkringen, pensionerna samt föräldraförsäkring och bidrag till 
föräldrar.

Om socialförsäkringar

Relaterad navigering
• Socialförsäkringar i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för socialförsäkringar

Genvägar
• Prisbasbelopp för år 2020
• Inkomstbasbelopp och inkomstindex för år 2020
• Pensionsgruppen
• Hållbara pensioner
• Jämställda pensioner
• Insatser för pensionärer 2015-2018
• En modern föräldraförsäkring
• Samling för friska arbetsplatser
• Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro
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Spelpolitik

Området spelpolitik handlar om att förebygga spelberoende och att 
skapa en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen 
värnas genom att efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade 
former.

Om spelpolitik

Relaterad navigering
• Spelpolitik i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för spelpolitik

Genvägar
• Om regeringens arbete med en omreglerad spelmarknad 
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Anna Ekström

Utbildningsminister
Utbildningsdepartementet

"Vi har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i 
världen. Dit ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, kunskap och 
bildning. Vi ska skapa en skola där varje elevs ansträngning avgör hur 
långt hon kan nå i sina studier – inte vilka föräldrar hon råkar ha eller 
vilken skola hon valt."

Anna Ekströms områden
• Barn- och ungdomsutbildning
• Folkbildning
• Vuxenutbildning 

Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den 
obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina 
olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår 
kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som 
möjligt.

Om barn- och ungdomsutbildning

Relaterad navigering
• Barn- och ungdomsutbildning i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Genvägar
• Studiefinansiering 
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Folkbildning

Till folkbildningen räknas folkhögskolor, studieförbund och 
studerandeorganisationer inom folkhögskolan. Inom folkbildningen 
finns även särskilda statsbidrag för viss tolkutbildning.

Om folkbildning

Relaterad navigering
• Folkbildning i statens budget
• Rättsliga dokument
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för folkbildning

Genvägar
Studiefinansiering

• Svensk folkbildning – hur och varför
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Matilda Ernkrans

Minister för högre utbildning och forskning
Utbildningsdepartementet

Matilda Ernkrans områden
• Högskola och forskning 

Högskola och forskning

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveck-
ling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög 
kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den 
behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för 
forskning och ökad kunskap.

Om högskola och forskning

Relaterad navigering
• Högskola och forskning i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för högskola och forskning

Genvägar
• Studiefinansiering
• Att studera utomlands - studera.nu

91

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/hogskola-och-forskning/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/hogskola-och-forskning/hogskola-och-forskning-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1277
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1277
https://www.regeringen.se/remisser/#1277
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1277
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/hogskola-och-forskning/studiefinansiering/
http://studera.nu/studera-utomlands/studera-utomlands/


Ann Linde 

Utrikesminister
Utrikesdepartementet

”När allt fler demokratier utmanas världen över måste Sverige fortsatt 
vara en stark och respekterad röst för fred, frihet och mänskliga 
rättigheter. Vår utrikespolitik ska bidra till att i samarbete med andra 
stärka tryggheten och säkerheten, i vårt närområde och globalt. Det är 
så vi värnar grundläggande demokratiska rättigheter och gemensam 
säkerhet världen över.”

Ann Lindes områden
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• Folkrätt
• Utrikes- och säkerhetspolitik 

Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. 
De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, 
är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken 
omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna 
individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och 
säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga 
rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra 
hela den svenska utrikespolitiken.
Om demokrati och mänskliga rättigheter

Relaterad navigering
• Demokrati och mänskliga rättigheter i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt

Ansvariga för demokrati och mänskliga rättigheter

Genvägar
• Skrivelse 2016/17:29 Regeringens strategi för det nationella 

arbetet med mänskliga rättigheter
• Skrivelse 2016/17:62 Mänskliga rättigheter, demokrati och 

rättsstatens principer i svensk utrikespolitik
• Fakta om mänskliga rättigheter
• Internationell granskning av mänskliga rättigheter i 

Sverige
• Rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och 

rättsstatens principer i världen
• Regeringens strategi för romsk inkludering
• Samlat grepp mot rasism och hatbrott
• Sveriges strategi mot terrorism och arbete mot 

våldsbejakande extremism
• Hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter 
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Folkrätt

Folkrätten består av regler och principer som reglerar hur stater och 
vissa andra internationella aktörer ska samarbeta och agera gentemot 
varandra. Folkrätten baseras främst på traktater (överenskommelser) 
och sedvanerätt. Folkrätten kräver bland annat respekt för FN-stadgan 
och dess regler om territoriell integritet och förbud mot våldsanvänd-
ning. Folkrätten innehåller också regler om ansvarsutkrävande för 
internationella brott som folkmord, brott mot mänskligheten och 
krigsförbrytelser. I folkrätten ingår bland annat mänskliga rättigheter, 
internationell humanitär rätt, internationell straffrätt och traktaträtt.

Om folkrätt

Relaterad navigering
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för folkrätt

Genvägar
• Anförande i FN:s säkerhetsråd om folkrättens betydelse för 

att upprätthålla internationell fred och säkerhet
• Debatt i FN:s säkerhetsråd om skydd för civila i väpnad 

konflikt
• UD:s folkrättsdag 2018
• Handlingsplan för feministisk utrikespolitik 2015-2018 

Utrikes- och säkerhetspolitik

Utrikespolitiken handlar om Sveriges förbindelser med och politik 
gentemot andra länder. Att förebygga risker och hot är en viktig del av 
säkerhetspolitiken som är en del av utrikespolitiken. Den svenska 
politiken förs i direkta förbindelser med andra länder men också 
genom exempelvis EU och FN. Samarbetet bygger på folkrätten, som 
består av alla internationella avtal och bestämmelser som reglerar hur 
stater och andra internationella aktörer ska samarbeta och hur de får 
och inte får agera gentemot varandra.

Om utrikes- och säkerhetspolitik

Relaterad navigering
• Utrikes- och säkerhetspolitik i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för utrikes- och säkerhetspolitik

Genvägar
• Utrikesdeklarationen
• Internationella sanktioner
• Sveriges diplomatiska förbindelser 
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Anna Hallberg 

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor
Utrikesdepartementet

"När exporten ökar och jobben blir fler kan hela Sverige växa och 
utvecklas. Därför står vi upp för frihandeln och möjliggör för fler 
svenska företag att ta sig ut i världen. Genom utrikeshandeln kan vi 
främja hållbara lösningar och svenska värderingar."

Anna Hallbergs områden
• Handelspolitik och främjande
• Nordiska frågor 

Handelspolitik och främjande

Den svenska handels- och främjandepolitiken syftar till att främja 
svenska ekonomiska intressen och bilden av Sverige utomlands, för att 
i sin tur underlätta export och utländska investeringar till Sverige samt 
möjliggöra ett ömsesidigt handelsutbyte med andra länder.

Om handelspolitik och främjande

Relaterad navigering
• Handelspolitik och främjande i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för handelspolitik och främjande

Genvägar
• Sveriges exportstrategi
• Informationsmaterial: Tjänstehandelsavtalet TiSA 
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Nordiska frågor

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. Det är 
visionen för år 2030 som antogs av de nordiska statsministrarna den 
20 augusti 2019. Sverige fortsätter att arbeta aktivt inom det nordiska 
samarbetet för ett mer hållbart, gränslöst och integrerat Norden. De 
nordiska länderna prioriterar nu gemensamt klimatfrågan högt. Vi står 
kollektivt bakom 1,5-gradersmålet och har enats om att de nordiska 
länderna ska bli koldioxidneutrala.

Om nordiska frågor

Relaterad navigering
• Nordiska frågor i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för nordiska frågor

Genvägar
• Information om Nordiskt samarbete
• Sverige i Nordiska ministerrådet
• State of the Nordic Region
• Gränshinderdatabasen
• Informationstjänsten Info Norden
• Nordiska ministerrådets hemsida 
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Peter Eriksson

Minister för internationellt utvecklingssamarbete
Utrikesdepartementet

”Världen står inför stora utmaningar. Vi ser en försvagad demokrati 
globalt sett, samtidigt som klimatförändringarna blir alltmer akuta och 
fattigdomen tycks bita sig fast i delar av Afrika. Sveriges bistånd ska 
stärka demokratin och bidra till att utveckla en mer hållbar och fredlig 
värld."

Peter Erikssons områden
• Internationellt utvecklingssamarbete 

Internationellt utvecklingssamarbete

Sverige har en lång tradition av ett generöst och ambitiöst bistånd. 
Utvecklingssamarbetet handlar om att skapa förutsättningar för fattiga 
människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det svenska utvecklings-
biståndet kanaliseras ofta genom internationella organisationer som 
FN och EU. Med humanitärt bistånd avses Sveriges insatser för att 
rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för 
nödlidande människor som drabbas av naturkatastrofer, väpnade 
konflikter eller andra katastrofliknande förhållanden.

Om internationellt utvecklingssamarbete

Relaterad navigering
• Internationellt utvecklingssamarbete i statens budget
• Rättsliga dokument
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
•

Ansvariga för internationellt utvecklingssamarbete

Genvägar
• Openaid.se 
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Under regeringen lyder Landshövdingar 
med Länsstyrelser. 

Här från Sven Wimnell 1 maj 2019:
Människornas verksamheter och grunderna för planering av 
framtiden för världen och Sverige.
http://wimnell.com/omr40zp.pdf

Länsstyrelserna 
Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en 
landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en 
servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. 
Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade 
nationella målen genomförs.
Länsstyrelsernas webbplats

Publicerad 17 december 2014 · Uppdaterad 05 februari 2015

Länsstyrelsen Blekinge län 

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa våra senaste nyheter Läsa mer om oss Besöka ett 
naturreservat Våra remisser Ring rätt telefonnummer vid 
kriser

Dalarnas län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Kontakta oss Sök i Länsstyrelsens diarium Hitta publikationer 
Hitta ett naturreservat Läs om landshövding och länsledning
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Gotlands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Få utflyktstips Kontakta oss Anmäla bristande djurhållning 
Ansöka om stöd i Landsbygdsprogrammet Jobba hos oss 

•Gävleborgs län
•
• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 

kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Anmäla bristande djurhållning Söka solcellsstöd Titta i vårt 
diarium Veta mer om motortrafik i naturen Veta mer om hotade 
arter (ÅGP) Läsa våra nyheter

Hallands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa våra nyheter Söka jobb Söka stöd till solceller Läsa våra 
kungörelser Kontakta oss Ansöka om strandskyddsdispens 
Anmäl för miljöprövning av vattenkraft
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https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-lansstyrelsen-i-halland/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/strandskyddsdispens.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-provning-av-vattenkraft.html


Jämtlands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Jobba hos oss Evenemang på gång Kungörelser Aktuella 
jaktbeslut och domar Komplettering eller yttrande i ärende

Jönköpings län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Jobba hos oss Evenemang på gång Kungörelser Aktuella 
jaktbeslut och domar Komplettering eller yttrande i ärende 

•Kalmar län
•
• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 

kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa nyheter Kontakta oss Anmäla att djur far illa Söka karta 
eller geotjänster Läsa fiskeregler Ansöka om medborgarskap 
Publikationer

Kronobergs län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Anmäla vattenkraft till miljöprövning Ta del av 
kungörelser Anmälan om vattenverksamhet Söka stöd till 
solceller Kolla lediga jobb
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https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/tjanster/kalender.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard.html#Aktuellajaktbeslut
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard.html#Aktuellajaktbeslut
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/om-oss/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/tjanster/kalender.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard.html#Aktuellajaktbeslut
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard.html#Aktuellajaktbeslut
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/om-lansstyrelsen/om-oss/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-lansstyrelsen-i-kalmar/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/jakt-och-fiske/fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/privat/livshandelser/medborgarskap.html
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/tjanster/publikationer.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-miljoprovning-av-vattenkraft.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-lansstyrelsen-i-kronobergs-lan/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-lansstyrelsen-i-kronobergs-lan/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/djur-och-natur/vatten/vattenverksamhet.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/om-lansstyrelsen-i-kronobergs-lan/jobba-hos-oss.html


Norrbottens län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Jobba hos oss Veta mer om årets älgjakt Söka i diariet Läsa 
våra senaste nyheter Veta mer om landshövdingen

Skåne län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Söka solcellsstöd Överklaga kommuns beslut Ansöka om 
tillstånd för djurverksamhet Söka stiftelser och stipendier 
Ansöka om medborgarskap

Stockholms län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Registrera stiftelse Anmäla att djur far illa Kontakta 
Länsstyrelsen Jobba hos oss

Södermanlands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa våra senaste nyheter Jobba hos oss Veta mer om 
Länsstyrelsen Anmäla vattenverksamhet Ansöka om 
tillstånd för djurverksamhet Ansöka om förprövning av 
djurstallar
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https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-norrbotten/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/privat/jakt-och-fiske/jakt-och-viltvard/algjakt.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-norrbotten/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-norrbotten/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-norrbotten/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-norrbotten/om-oss/landshovding-och-lansledning.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/bygga-och-bo/overklaga-kommuns-beslut.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/tillstand-for-sallskapsdjur.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/tillstand-for-sallskapsdjur.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/livshandelser/stipendier.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat/livshandelser/medborgarskap.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/livshandelser/stiftelser/bilda-och-registrera-stiftelse.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/om-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-lansstyrelsen-i-sodermanland/om-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/vatten/vattenverksamhet.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/tillstand-for-sallskapsdjur.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/tillstand-for-sallskapsdjur.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/djurstallar.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/djurstallar.html


Uppsala län
•
• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 

kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa nyheter Söka jobb Läsa kungörelser Skaffa en digital 
brevlåda Söka stöd för naturvård Överklaga kommunens beslut 
Hyra boende i naturreservat

Värmlands län
•
• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 

kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Se om vi har lediga tjänster Läsa om nya regler för vattenkraft 
2019 Hitta ett naturreservat Läsa nyheter Söka energistöd Delta 
i Regional samverkanskurs - RSK - 2019

Västerbottens län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Anmäla bristande djurhållning Anmäla vattenkraft till 
nationell plan för miljöprövning Söka i Länsstyrelsens 
diarium Läsa våra nyheter Ladda ner en publikation 
Jobba hos oss

Västernorrlands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Besöka ett naturreservat Läsa våra publikationer Hitta en 
författning Söka i vårt diarium
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https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/nyheter-och-press/kungorelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/kontakta-oss/digital-brevlada.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/kontakta-oss/digital-brevlada.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/stod-till-naturvard.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat/bygga-och-bo/overklaga-kommuns-beslut.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/besok-och-upptack/boende-i-naturreservat.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-lansstyrelsen-varmland/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nya-regler-for-vattenkraft-2019.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nya-regler-for-vattenkraft-2019.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/om-lansstyrelsen-varmland/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/foretag/miljo/energi-och-klimat.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/kalenderhandelser---varmland/2018-10-30-regional-samverkanskurs---rsk-2019.html
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/kalenderhandelser---varmland/2018-10-30-regional-samverkanskurs---rsk-2019.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-miljoprovning-av-vattenkraft.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-miljoprovning-av-vattenkraft.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/privat/djur-och-natur/vatten/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-plan-for-miljoprovning-av-vattenkraft.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-lansstyrelsen-i-vasterbotten/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/tjanster/publikationer.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-lansstyrelsen-i-vasterbotten/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/tjanster/publikationer.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-lansstyrelsen-i-vasternorrland/om-oss/forfattningar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-lansstyrelsen-i-vasternorrland/om-oss/forfattningar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/tjanster/diarium-och-allmanna-handlingar.html


Västra Götalands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa våra nyheter Kolla status på vattnet och musslor i 
Västerhavet Ansöka om medborgarskap Registrera stiftelse 
Jobba hos oss Komplettera ditt ärende Söka i våra 
karttjänster och geodata

Örebro län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Läsa nyheter Kontakta oss Söka jobb Ladda ner en 
publikation Använda karttjänster och geodata Hitta 
naturreservat eller kulturmiljö

Östergötlands län

• Privat Företag Förening Lantbruk och landsbygd Stat och 
kommun Besök och upptäck

• Bygga och bo
• Djur och natur
• Jakt och fiske
• Livshändelser

• Ansöka om bidrag för vård av kulturhistoriska miljöer 
Ansöka om bidrag till solceller Hitta en vigselförrättare 
Söka stiftelser i vår stiftelsedatabas Samråd för ändring i 
naturmiljön 
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https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/vatten/vattnet-i-vasterhavet---informationscentralen.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/vatten/vattnet-i-vasterhavet---informationscentralen.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/livshandelser/medborgarskap.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/livshandelser/stiftelser/bilda-och-registrera-stiftelse.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/e-tjanster-och-blanketter/komplettering-eller-yttrande-i-ett-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-lansstyrelsen-i-orebro/nyheter-och-press.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-lansstyrelsen-i-orebro/kontakta-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-lansstyrelsen-i-orebro/jobba-hos-oss.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/tjanster/publikationer.106.1dfa69ad1630328ad7c4b5a.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/tjanster/publikationer.106.1dfa69ad1630328ad7c4b5a.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/foretag.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/forening.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/lantbruk-och-landsbygd.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/stat-och-kommun.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upptack.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/bygga-och-bo.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/djur-och-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/jakt-och-fiske.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/livshandelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/bygga-och-bo/kulturmiljoer/har-du-kulturhistoriska-miljoer.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/livshandelser/vigselforrattare.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/livshandelser/stiftelser.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/atgard-i-naturmiljon.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/privat/bygga-och-bo/andringar-i-natur/atgard-i-naturmiljon.html


Myndigheter

Utredningar: sök under deparementen 

Under regeringen lyder Myndigheter

Här från Sven Wimnell 1 maj 2019:
Människornas verksamheter och grunderna för planering av 
framtiden för världen och Sverige.
http://wimnell.com/omr40zp.pdf

Genom att klicka fär man veta vad de gör. De sysslar med 
gemensamma problem och privata problem
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http://wimnell.com/omr40zp.pdf


Statsrådsberedningen 
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/statsradsberedningen/

Myndigheter

• Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) 
18 december 2014 från Statsrådsberedningen  

• Harpsundsnämnden 
18 december 2014 från Statsrådsberedningen 

Utrikesdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/

Myndigheter

• Business Sweden 
02 september 2015 från Utrikesdepartementet  

• Sweden House 
10 augusti 2015 från Utrikesdepartementet  

• Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC 
26 maj 2015 från Utrikesdepartementet  

• Nordiska Afrikainstitutet 
09 februari 2015 från Utrikesdepartementet  

• Svenska institutet, SI 
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet  

• Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida 
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet  

• Kommerskollegium 
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet  

• Exportkreditnämnden (EKN) 
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet  

• Folke Bernadotteakademin 
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/statsradsberedningen
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/svenska-institutet-for-europapolitiska-studier-sieps/
https://www.regeringen.se/tx/1293
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/harpsundsnamnden/
https://www.regeringen.se/tx/1293
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/business-sweden/
https://www.regeringen.se/tx/1295
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/sweden-house/
https://www.regeringen.se/tx/1295
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/styrelsen-for-ackreditering-och-teknisk-kontroll-swedac/
https://www.regeringen.se/tx/1295
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/nordiska-afrikainstitutet/
https://www.regeringen.se/tx/1295
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/svenska-institutet-si/
https://www.regeringen.se/tx/1295
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/styrelsen-for-internationellt-utvecklingssamarbete-sida/
https://www.regeringen.se/tx/1295
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/kommerskollegium/
https://www.regeringen.se/tx/1295
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/exportkreditnamnden-ekn/
https://www.regeringen.se/tx/1295
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/folke-bernadotteakademin/
https://www.regeringen.se/tx/1295


Justitiedepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/

Myndigheter

• Revisorsinspektionen (RI) 
19 april 2017 från Justitiedepartementet  

• Polismyndigheten 
11 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Inspektionen för strategiska produkter, ISP 
06 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum 
05 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Justitiekanslern (JK) 
05 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Statens haverikommission (SHK) 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Sveriges Domstolar 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Rättshjälpsmyndigheten 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Migrationsverket 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•
• Kriminalvården 

04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Ekobrottsmyndigheten (EBM) 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Domarnämnden 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Brottsoffermyndigheten (BrOM) 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Brottsförebyggande rådet (Brå) 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Åklagarmyndigheten 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Kustbevakningen (KBV) 
04 februari 2015 från Justitiedepartementet  

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
02 februari 2015 från Justitiedepartementet  
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/revisorsinspektionen/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/polismyndigheten/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/inspektionen-for-strategiska-produkter-isp/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/stiftelsen-gallofsta-utbildningscentrum/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/justitiekanslern-jk/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-haverikommission-shk/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/sveriges-domstolar/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/sakerhets--och-integritetsskyddsnamnden/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/rattshjalpsmyndigheten/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/migrationsverket/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/kriminalvarden/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/ekobrottsmyndigheten-ebm/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/domarnamnden/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/brottsoffermyndigheten-brom/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/brottsforebyggande-radet-bra/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/aklagarmyndigheten/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/kustbevakningen-kbv/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/myndigheten-for-samhallsskydd-och-beredskap/
https://www.regeringen.se/tx/1287


• Säkerhetspolisen 
05 januari 2015 från Justitiedepartementet  

• Rättsmedicinalverket (RMV) 
05 januari 2015 från JustitiedepartementetMorgan Johansson

•
• Gentekniknämnden 

05 januari 2015 från Justitiedepartementet  

• Datainspektionen 
05 januari 2015 från Justitiedepartementet 

Försvarsdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/ 

Myndigheter

• Myndigheten för digital förvaltning 
07 september 2018 från Finansdepartementet  

• Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

• Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

• Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 
(Siun) 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

• Försvarsunderrättelsedomstolen 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

• Försvarsmakten 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

• Försvarets radioanstalt (FRA) 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet  

• Försvarets materielverk (FMV) 
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet 
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https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/sakerhetspolisen/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/rattsmedicinalverket-rmv/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/gentekniknamnden/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/datainspektionen/
https://www.regeringen.se/tx/1287
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/myndigheten-for-digital-forvaltning/
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/rekryteringsmyndigheten/
https://www.regeringen.se/tx/1286
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/totalforsvarets-forskningsinstitut-foi/
https://www.regeringen.se/tx/1286
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-inspektion-for-forsvarsunderrattelseverksamheten-siun/
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-inspektion-for-forsvarsunderrattelseverksamheten-siun/
https://www.regeringen.se/tx/1286
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/forsvarsunderrattelsedomstolen/
https://www.regeringen.se/tx/1286
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/forsvarsmakten1/
https://www.regeringen.se/tx/1286
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/forsvarets-radioanstalt-fra/
https://www.regeringen.se/tx/1286
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/forsvarets-materielverk-fmv/
https://www.regeringen.se/tx/1286


Miljö- och energidepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljodepartementet/

Myndigheter

• Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, 
SIVL 
28 april 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra 
28 april 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Stiftelsen för Internationella institutet för industriell 
miljöekonomi vid Lunds universitet 
28 april 2015 från Miljö- och energidepartementet  

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

• Svenska Miljöinstitutet AB, IVL 
28 april 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI 
02 februari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Kemikalieinspektionen, KemI 
27 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Energimyndigheten 
27 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet

• Statens geotekniska institut (SGI) 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Strålsäkerhetsmyndigheten 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet

• Oljekrisnämnden 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Naturvårdsverket 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Kärnavfallsfonden 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Havs- och vattenmyndigheten, HaV 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande, Formas 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Energimarknadsinspektionen 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Elsäkerhetsverket 
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet  

• Statens va-nämnd 
19 december 2014 från Miljö- och energidepartementet  

• Svenska kraftnät 
08 december 2014 från Miljö- och energidepartementet 
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https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/sivl-stiftelsen-institutet-for-vatten--och-luftvardsforskning/
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Socialdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/

Myndigheter

• Jämställdhetsmyndigheten 
21 mars 2018 från Socialdepartementet  

• Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
06 februari 2015 från Socialdepartementet  

• Läkemedelsverket (LV) 
06 februari 2015 från Socialdepartementet  

• Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International 
Drug Monitoring 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Provinsialläkarstiftelsen 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Systembolaget Aktiebolag 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

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

• Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Statens institutionsstyrelse (SiS) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  
 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 
19 december 2014 från Socialdepartementet

•  
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Pensionsmyndigheten 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Myndigheten för delaktighet 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

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

• Försäkringskassan 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Folkhälsomyndigheten 
19 december 2014 från Socialdepartementet  
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E-hälsomyndigheten 
19 december 2014 från Socialdepartementet

• Barnombudsmannen (BO) 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Arvsfonden 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

• Alkoholsortimentsnämnden 
19 december 2014 från Socialdepartementet  

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

Utbildningsdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/
utbildningsdepartementet/

Myndigheter

• Etikprövningsmyndigheten 
24 januari 2019 från Utbildningsdepartementet  

• Karlstads universitet 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan i Skövde 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan i Halmstad 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan i Borås 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan Dalarna 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Göteborgs universitet 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  
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• Försvarshögskolan 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Centrala studiestödsnämnden (CSN) 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

• Blekinge tekniska högskola (BTH) 
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Överklagandenämnden för högskolan 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Örebro universitet 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Vetenskapsrådet 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Uppsala universitet 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Universitets- och högskolerådet (UHR) 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Södertörns högskola 
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Stockholms universitet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

• Stockholms konstnärliga högskola (SKH) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Statens skolverk 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Statens skolinspektion 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Skolforskningsinstitutet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Sameskolstyrelsen 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Rymdstyrelsen 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Polarforskningssekretariatet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  
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• Mälardalens högskola (MDH) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Mittuniversitetet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Malmö universitet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Lunds universitet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Luleå tekniska universitet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Linnéuniversitetet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Linköpings universitet 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Kungl. Tekniska högskolan (KTH) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) 
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Kungl. Konsthögskolan 
13 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

• Kungl. biblioteket (KB) 
13 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Konstfack 
12 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Karolinska institutet (KI) 
12 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Institutet för rymdfysik 
11 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan Väst 
11 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Högskolan i Kristianstad (HKR) 
11 januari 2017 från Utbildningsdepartementet  

• Umeå universitet 
05 februari 2015 från Utbildningsdepartementet  

• Skolväsendets överklagandenämnd 
05 februari 2015 från Utbildningsdepartementet 

111

https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/malardalens-hogskola/
https://www.regeringen.se/tx/1294
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/myndigheten-for-yrkeshogskolan-myh/
https://www.regeringen.se/tx/1294
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/myndigheten-for-ungdoms--och-civilsamhallesfragor/
https://www.regeringen.se/tx/1294
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/mittuniversitetet/
https://www.regeringen.se/tx/1294
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/malmo-universitet/
https://www.regeringen.se/tx/1294
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/lunds-universitet/
https://www.regeringen.se/tx/1294
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/lulea-tekniska-universitet/
https://www.regeringen.se/tx/1294
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/linneuniversitetet/
https://www.regeringen.se/tx/1294
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/linkopings-universitet/
https://www.regeringen.se/tx/1294
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/kungl.-tekniska-hogskolan/
https://www.regeringen.se/tx/1294
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/kungl.-musikhogskolan-i-stockholm/
https://www.regeringen.se/tx/1294
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/kungl.-konsthogskolan/
https://www.regeringen.se/tx/1294
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/kungl.-biblioteket-kb/
https://www.regeringen.se/tx/1294
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/konstfack/
https://www.regeringen.se/tx/1294
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/karolinska-institutet/
https://www.regeringen.se/tx/1294
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/institutet-for-rymdfysik/
https://www.regeringen.se/tx/1294
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/hogskolan-vast/
https://www.regeringen.se/tx/1294
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/hogskolan-i-kristianstad/
https://www.regeringen.se/tx/1294
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/umea-universitet/
https://www.regeringen.se/tx/1294
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/skolvasendets-overklagandenamnd/
https://www.regeringen.se/tx/1294


Kulturdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/

Myndigheter

• Nationalmuseum 
02 januari 2018 från Kulturdepartementet  

• Delegationen mot segregation 
02 januari 2018 från Kulturdepartementet  

• Myndigheten för stöd till trossamfund 
01 juli 2017 från Kulturdepartementet  

• Sveriges Fängelsemuseum 
02 januari 2017 från Kulturdepartementet  

• Nämnden för hemslöjdsfrågor 
21 november 2016 från Kulturdepartementet  

• Myndigheten för press, radio och tv 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Myndigheten för tillgängliga medier 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Statens musikverk 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Statens konstråd 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Statens försvarshistoriska museer 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet

• Riksantikvarieämbetet 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Naturhistoriska riksmuseet 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Myndigheten för kulturanalys 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Moderna museet 
27 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Konstnärsnämnden 
24 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Institutet för språk och folkminnen 
24 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Forum för levande historia 
24 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Svenska Artisters och Musikers Intresseförening (SAMI) 
20 februari 2015 från Kulturdepartementet  
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• Stiftelsen Dansmuseifonden 
20 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Sveriges Radio 
20 februari 2015 från Kulturdepartementet

• Nordicom 
20 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Riksteatern 
20 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Valmyndigheten 
05 februari 2015 från Kulturdepartementet  

• Zornsamlingarna 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Thielska galleriet 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Tekniska museet 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Strindbergsmuseet 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Skansen 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Nordiska museet 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

• Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Arbetets museum 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Riksförbundet Sveriges museer 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Nobelmuseet 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Judiska museet i Stockholm 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Áttje, Svenskt fjäll- och samemuseum 
26 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Voksenåsen AS 
21 januari 2015 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Drottningholms Slottsteater 
21 januari 2015 från Kulturdepartementet  
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• Kungliga Operan AB (Operan) 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Föreningen Svensk Form 
19 december 2014 från Kulturdepartementet

• Diskrimineringsombudsmannen, DO 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Utbildningsradion 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Sveriges Television 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Sveriges författarfond 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Svenska Filminstitutet 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Stiftelsen Dansens Hus 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Statens museer för världskultur 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Statens medieråd 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Statens maritima museer 
19 december 2014 från Kulturdepartementet

• Statens kulturråd 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Statens historiska museer 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Statens centrum för arkitektur och design 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Sametinget 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Röhsska museet i Göteborg 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Riksarkivet 
19 december 2014 från Kulturdepartementet 

• Nämnden mot diskriminering 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Kungliga Dramatiska teatern AB (Dramaten) 
19 december 2014 från Kulturdepartementet  
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• Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS)  
19 december 2014 från Kulturdepartementet  

• Sveriges Författarförbund 
11 december 2014 från Kulturdepartementet

   . Bildmuseet i Umeå
11 december 2014 från Kulturdepartementet 
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Arbetsmarknadsdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/
arbetsmarknadsdepartementet/

Myndigheter

• Myndigheten för arbetsmiljökunskap 
16 augusti 2018 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Arbetsmiljöverket 
07 mars 2016 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, SNAU 
15 oktober 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Arbetsdomstolen 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Svenska ILO-kommittén 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Svenska ESF-rådet, Rådet för Europeiska socialfonden i 
Sverige 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Nämnden för styrelserepresentationsfrågor 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering, IFAU 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet  

• Arbetsförmedlingen 
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet

   . Medlingsinstitutet
03 december 2014 från 
Arbetsmarknadsdepartementet 
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Näringsdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/

Myndigheter

• Teracom Group AB (Teracom) 
22 november 2017 från Näringsdepartementet  

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

• Stiftelsen Norrlandsfonden (Norrlandsfonden) 
09 april 2015 från Näringsdepartementet  

• Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden) 
09 april 2015 från Näringsdepartementet  

• Centrala djurförsöksetiska nämnden 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Skogsstyrelsen 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Livsmedelsverket (SLV) 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Statens jordbruksverk (SJV) 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
06 februari 2015 från Näringsdepartementet

• Lernia AB (Lernia) 
05 februari 2015 från Näringsdepartementet 

• Orio AB (Orio) 
05 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Verket för innovationssystem (Vinnova) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Vattenfall AB (Vattenfall) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Vasallen AB (Vasallen) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• V.S. VisitSweden AB (VisitSweden) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Transportstyrelsen 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Trafikverket 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Trafikanalys 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  
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• Tillväxtverket 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

• TeliaSonera Aktiebolag (TeliaSonera) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Svevia AB (publ) (Svevia) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Svenska skeppshypotekskassan (Svenska Skeppshypotek) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Svenska rymdaktiebolaget (SSC) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Swedfund International AB (Swedfund) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Swedesurvey Aktiebolag (Swedesurvey) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Swedavia AB (Swedavia) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Sveaskog AB (Sveaskog) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

• Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Specialfastigheter Sverige Aktiebolag (Specialfastigheter) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• SOS Alarm Sverige AB (SOS Alarm) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Sjöfartsverket 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• SJ AB (SJ) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• SBAB Bank AB (publ) (SBAB) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• SAS AB (SAS) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Samhall Aktiebolag (Samhall) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet
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• PostNord AB (PostNord) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Post- och telestyrelsen (PTS) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Patentombudsnämnden 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Patent- och registreringsverket (PRV) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Myndigheten för tillväxtpolitiska analyser och 
utvärderingar (Tillväxtanalys) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Metria AB (Metria) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Luftfartsverket (LFV) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Konkurrensverket (KKV) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Jernhusen AB (Jernhusen) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

• Inlandsinnovation AB (Inlandsinnovation) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Infranord AB (Infranord) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Green Cargo AB (Green Cargo) 
04 februari 2015 från  

• Fouriertransform Aktiebolag (Fouriertransform) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Bolagsverket 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet 

• Arlandabanan Infrastructure AB (Arlandabanan) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Apoteksgruppen i Sverige Holding AB (Apoteksgruppen) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Apoteket AB (Apoteket) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• ALMI Företagspartner AB (ALMI) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•
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• Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK) 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Aktiebolaget Svensk Bilprovning 
04 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Aktiebolaget Bostadsgaranti (AB Bostadsgaranti) 
03 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Akademiska Hus Aktiebolag (Akademiska Hus) 
03 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• AB Svenska Spel (Svenska spel) 
03 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• AB Göta kanalbolag (Götakanal) 
03 februari 2015 från Näringsdepartementet  

• Styrelsen för samefonden 
19 december 2014 från Näringsdepartementet  

• Lantmäteriet 
19 december 2014 från Näringsdepartementet  

• Boverket 
19 december 2014 från Näringsdepartementet 

Finansdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/

Myndigheter

• Myndigheten för digital förvaltning 
07 september 2018 från Finansdepartementet  

• Upphandlingsmyndigheten 
25 november 2015 från Finansdepartementet  

• Trygghetsstiftelsen 
25 juni 2015 från Finansdepartementet  

• Miljömärkning Sverige AB (Miljömärkning Sverige) 
19 maj 2015 från Finansdepartementet  

• Statistiska centralbyrån 
06 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Statens skaderegleringsnämnd 
06 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Statens Personadressregisternämnd  
06 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Resegarantinämnden 
06 februari 2015 från Finansdepartementet  
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• Kammarkollegiet 
06 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Fastighetsmäklarinspektionen 
06 februari 2015 från Finansdepartementet

• Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 
06 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Första AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Tredje AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Tullverket 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Sparbankernas säkerhetskassa 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Skatteverket 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Skatterättsnämnden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Sjätte AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Sjunde AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet

• Riksgälden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Länsstyrelserna 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Lotteriinspektionen 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Krigsförsäkringsnämnden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Konsumentverket 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Kronofogdemyndigheten 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Konjunkturinstitutet 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  
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• Forskarskattenämnden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Fjärde AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•
• Finanspolitiska rådet 

05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Finansinspektionen 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Ekonomistyrningsverket 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Bokföringsnämnden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Arbetsgivarverket 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Andra AP-fonden 
05 februari 2015 från Finansdepartementet  

• Statskontoret 
19 december 2014 från Finansdepartementet  

• Statens överklagandenämnd 
19 december 2014 från Finansdepartementet  

• Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd 
19 december 2014 från Finansdepartementet  

• Statens servicecenter 
19 december 2014 från Finansdepartementet

• Statens fastighetsverk (SFV) 
19 december 2014 från Finansdepartementet  

• Statens ansvarsnämnd 
19 december 2014 från Finansdepartementet  

• Fortifikationsverket 
19 december 2014 från Finansdepartementet  

• Statens tjänstepensionsverk (SPV) 
18 december 2014 från Finansdepartementet  

• Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor 
18 december 2014 från Finansdepartementet  

• Offentliga sektorns särskilda nämnd 
18 december 2014 från Finansdepartementet
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Kommuner och landsting (regioner) Kommunallag (2017:725)
Svensk författningssamling 2017:725
SFS nr: 2017:725
Departement/myndighet: Finansdepartementet K 
Utfärdad: 2017-06-22 
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) 
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se 

SFS-nummer · 2017:725 · Visa fulltext

Innehåll:
• 1 kap. Grunderna för den kommunala verksamheten
• 2 kap. Kommunala angelägenheter
• 3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och
• 4 kap. Förtroendevalda
• 5 kap. Fullmäktige
• 6 kap. Styrelsen och övriga nämnder
• 7 kap. Anställda
• 8 kap. Delaktighet och insyn
• 9 kap. Kommunal samverkan
• 10 kap. Överlämnande av kommunala angelägenheter
• 11 kap. Ekonomisk förvaltning
• 12 kap. Revision
• 13 kap. Laglighetsprövning
• Övergångsbestämmelser
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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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Från SKR.se 28 dec 2019

Sveriges kommuner och regioner

Meny 
Arbetsgivare, kollektivavtal 
 
Demokrati, ledning, styrning 
 
Ekonomi, juridik, statistik 
 
Hälsa, sjukvård	  
 
Integration, social omsorg	  
 
Näringsliv, arbete, digitalisering 
 
Samhällsplanering, infrastruktur


Skola, kultur, fritid  
 
Förskola, grund- och gymnasieskola  
 
Kultur, fritid  

Om SKR
• Lediga jobb Remisser Styrelsehandlingar och beslut Styrelse 

och beredningar Kansliorganisation Om SKR

Mer från SKR
• Kurser och konferenser Rapporter och skrifter Cirkulär 

Webbsändningar Nyhetsbrev Press Lärande exempel Bloggar

Kommuner, regioner
• Kort om kommuner och regioner Kommuner, lista Fakta 

kommuner och regioner Regioner, lista

Hjälp  
English pages  
Lättlästa sidor  
Webbkarta  
A-Ö index

Webbhandboken
I webbhandboken samlar vi alla riktlinjer, instruktioner och annat som 
krävs för att kunna göra ett bra jobb med sidorna på SKR:s 
webbplatser.
Sök i webbhandboken
Om webbhandboken
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Om SKR
SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Vi är en medlems-
organisation för alla kommuner och regioner.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och 
regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte 
och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell 
rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och 
regioner inom alla de frågor som kommuner och regioner är 
verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser 
inom många ämnen.
SKR:s medlemmar

Sveriges största arbetsgivarorganisation
SKR är arbetsgivarorganisation för alla kommuner och regioner. De är 
tillsammans arbetsgivare för mer än en miljon människor. SKR har till 
uppgift att teckna centrala kollektivavtal om lön och allmänna 
anställningsvillkor.
Arbetsgivarfrågor

Det går att göra skillnad
SKR:s ambition är att ligga steget före och belysa viktiga 
omvärldsförändringar. På så vis kan vi påverka utvecklingen i den 
riktning som ger störst nytta för våra medlemmar, och som i 
förlängningen bäst gynnar allmänheten. Genom intressebevakning 
arbetar vi för att påverka beslutsfattare såväl nationellt som 
internationellt.
Internationellt
Lättläst information om Sveriges Kommuner och Regioner

Fakta om kommuner och regioner
Antal kommuner och regioner
Det finns 290 kommuner och 21 regioner i Sverige. Gotlands kommun 
räknas in både under kommuner och regioner. Gotland är kommun 
med landstingsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar och har också 
rätt att kalla sig region.

Så styrs regionerna
Regionerna styrs av politiker som valts direkt av länets invånare. Det 
betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och 
kontrollera hur regionerna utför sina uppdrag.
Så styrs regionerna

Så styrs kommunerna
Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som 
finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, 
socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna styrs av politiker som valts 
direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora 
möjligheter att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina 
uppdrag.
Så styrs kommunerna

Kommungruppsindelning
Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning 2017. 
Här finns en beskrivning av den reviderade kommungruppsindelning 
som gäller från 1 januari 2017.
Kommungruppsindelning
Läns- och kommunregister
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Här finner du en lista över alla län och vilka kommuner de innefattar 
samt en lista med landets alla kommunkoder och en karta över 
Sveriges kommuner.
Länsregister
Kommunkoder
Kommunindelning, karta från SCB (PDF, nytt fönster)

Kostnader och intäkter för kommuner och regioner
Vi har sammanställt statistik kring hur kommunernas och regionernas 
kostnader och intäkter är fördelade. Du finner bland annat tabeller med 
övergripande uppgifter om kommunernas och landstingens resultat, de 
siffror som diagrammen bygger på samt utvecklingen av statsbidragen.
Fakta om kommunernas och regionernas kostnader och intäkter

Antal anställda i kommuner och regioner
Sveriges kommuner och regioner är tillsammans arbetsgivare för mer 
än en miljon människor. Mer exaka och uppdaterade uppgifter hittar 
du på våra statistik-sidor.
Personalstatistik

Rena fakta om kommuner och regioner
Det finns många föreställningar och uppfattningar om kommuner och 
regioner och den verksamhet som de ansvarar för. 
Många gånger är uppfattningarna korrekta och relevanta och bidrar till 
att förbättra våra välfärdstjänster. Andra gånger baseras de på 
bristfällig fakta, onyanserade resonemang och oproportionerliga 
slutsatser. Orsaker och verkan, resultat och resursfördelning – det är 
inte alltid det låter sig förklaras i korta, slagkraftiga rubriker.
Vi har därför tagit fram en skrift där vi samlat fakta om kommuner och 
regioner i ett försök att ge hela bilden, eller den bild som sällan visas.
Välfärden i siffror

Läs vidare
Därför är självstyrelse bra
Styra Sverige, så fungerar det
Lista på kommuner som återtagit benämningen stad
Stads- och kommunhistoriska institutet
Kartor, SCB:s webbplats

Informationsansvarig
• Björn Kullander Handläggare

Sveriges Kommuner och RegionerSKR är en medlems- och 
arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är 
en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroende-
valda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner 
hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakta SKR
Adress och övrig kontaktinformation
08-452 70 00
info@skr.se

• Facebook
• Twitter
• YouTube
• RSS
• Prenumerera på webbinnehåll
• SKR:s webbhandbok
•   Om webbplatsen
•   Kakor
•   Personuppgifter - GDPR
•   Förbättra webbplatsen 
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Kommungruppsindelning 2017

Här är en beskrivning av SKLs kommungruppsindelning 2017 som 
gäller från den 1 januari 2017. Det är en omarbetning av den tidigare 
kommungruppsindelningen från 2011.

Kommungruppsindelningen används för att underlätta jämförelser och 
analyser i olika statistiska sammanhang och är utarbetad på 
Statistiksektionen, SKL.

Indelningen består av totalt nio grupper fördelade på tre huvudgrupper, 
där kommunerna grupperats utifrån vissa kriterier som tätortsstorlek, 
närhet till större tätort och pendlingsmönster. Dataunderlaget är hämtat 
från SCB:s olika databaser.

Förändringar jämfört med tidigare indelning
Huvudprincipen för den nya indelningen har varit storlek på tätorten, 
närhet till större tätort och pendlingsmönster. Grupperna storstad och 
större städer bygger nu på antal invånare i den största tätorten i 
kommunen istället för som tidigare, invånarantalet i hela kommunen. 

En ny grupp, mindre stad/tätort, har tillkommit och pendlingsmönstren 
i omkringliggande kommuner har fått ökad betydelse. Grupperna 
varuproducerande kommuner och kommuner i tätbefolkad respektive 
glesbefolkad region har utgått. Gruppen turism-och besöksnärings-
kommuner finns kvar, men med förändrad definition.

Beskrivning av grupperna
För en mer utförlig och detaljerad beskrivning, se publikationen 
Kommungruppsindelning 2017.

A. Storstäder och storstadsnära kommuner
A1. Storstäder - kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 
200 000 invånare i den största tätorten.

A2. Pendlingskommun nära storstad - kommuner där minst 40 
procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en storstad eller 
storstadsnära kommun.

B. Större städer och kommuner nära större stad
B3. Större stad - kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 
40 000 invånare i den största tätorten.
B4. Pendlingskommun nära större stad - kommuner där minst 40 
procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad.
B5. Lågpendlingskommun nära större stad - kommuner där mindre 
än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad.

C. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner
C6. Mindre stad/tätort - kommuner med minst 15 000 men mindre 
än 40 000 invånare i den största tätorten.
C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort - kommuner där 
minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i annan 
mindre ort och/eller där minst 30 procent av den sysselsatta 
dagbefolkningen bor i annan kommun.
C8. Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 15 000 
invånare i den största tätorten, lågt pendlingsmönster (mindre än 30 
procent).
C9. Landsbygdskommun med besöksnäring - landsbygdskommun 
med minst två kriterier för besöksnäring, dvs antal gästnätter, 
omsättning inom detaljhandel/ hotell/ restaurang i förhållande till 
invånarantalet.
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Översiktstabell och lista på indelning 2017 (Excel, nytt fönster)
Classification of Swedish municipalities 2017 (engelsk översättning) 
(PDF, nytt fönster)

Publikationer
Kommungruppsindelning 2017 (PDF, nytt fönster)

https://skr.se/tjanster/
omwebbplatsen/omkakor/
webbkarta.16.html
Webbkartan visar alla sidor som finns på webbplatsen.

Webbkarta

Webbkartan visar alla sidor som finns på webbplatsen.

•  
Arbetsgivare, kollektivavtal 

•  
Arbetsmiljö 

•  
Arbetsmiljöansvar 

•  
Arbetmiljöansvar, arbetsgivare 

•  
Arbetsmiljöansvar, förtroendevalda 

•  
Partsarbete inom arbetsmiljö 

•  
Roller 

•  
Arbetsmiljörådet 
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•  
Arbetsmiljöutbildning 

•  
Arbetsmiljöverket, tillsyn 

•  
Avtal om samverkan och arbetsmiljö 

•  
Forskning och utveckling 

•  
Friskare arbetsplatser 

•  
Styrning och ledning 

•  
Stödpaket till lokal nivå 

•  
Stärka chefers förutsättningar 

•  
Bättre användning av 
företagshälsovården 

•  
Ta vara på medarbetarnas engagemang 

•  
Stärkt samverkan rehabprocessen 

•  
Nya vägar tillbaka 

•  
Verksamhetsspecifika insatser 

•  
Fysisk arbetsmiljö 

•  
Ergonomi 

•  
Hot och våld 

•  
Organisatorisk och social arbetsmiljö 

•  
Friskfaktorer 

•  
Hot och våld 

•  
Kränkande särbehandling 
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https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/friskarearbetsplatser/nyavagartillbaka.12317.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/friskarearbetsplatser/verksamhetsspecifikainsatser.12319.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/fysiskarbetsmiljo.9762.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/fysiskarbetsmiljo/ergonomi.9763.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/fysiskarbetsmiljo/hotochvald.9764.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/organisatoriskochsocialarbetsmiljo.9765.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/organisatoriskochsocialarbetsmiljo/friskfaktorer.9767.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/organisatoriskochsocialarbetsmiljo/hotochvald.9766.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/organisatoriskochsocialarbetsmiljo/krankandesarbehandling.13553.html


•  
Organisatorisk och social arbetsmiljö i 
skolan 

•  
Rehabilitering, arbetsanpassning 

•  
Lagar, rehabilitering 

•  
Sjukfrånvaro, läkarintyg 

•  
Systematiskt arbetsmiljöarbete 

•  
Checklista 

•  
Upphandling företagshälsovård 

•  
Arbetsrätt, lagar 

•  
Anställning 

•  
Anställningens ingående 

•  
Anställningens upphörande 

•  
Avskedande 

•  
Företrädesrätt, återanställning 

•  
Uppsägning, arbetsbrist 

•  
Uppsägning, personliga skäl 

•  
Anställningsformer 

•  
Under anställningen 

•  
Diskriminering 

•  
Aktiva åtgärder 

•  
Förhandling MBL 
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https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/organisatoriskochsocialarbetsmiljo/organisatoriskochsocialarbetsmiljoiskolan.10893.html
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https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/rehabiliteringarbetsanpassning/lagarrehabilitering.718.html
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https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/systematisktarbetsmiljoarbete/checklista.9579.html
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https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsrattlagar/anstallning/anstallningensingaende.1938.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsrattlagar/anstallning/anstallningensupphorande.601.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsrattlagar/anstallning/anstallningensupphorande/avskedande.1941.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsrattlagar/anstallning/anstallningensupphorande/foretradesrattateranstallning.1940.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsrattlagar/anstallning/anstallningensupphorande/uppsagningarbetsbrist.1209.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsrattlagar/anstallning/anstallningensupphorande/uppsagningpersonligaskal.1208.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsrattlagar/anstallning/anstallningsformer.1937.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsrattlagar/anstallning/underanstallningen.1939.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsrattlagar/diskriminering.600.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsrattlagar/diskriminering/aktivaatgarder.2643.html
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsrattlagar/forhandlingmbl.127.html


•  
Lagar, anställning 

•  
Rehabilitering, ansvar 

•  
Arbetslivsinriktad rehabilitering 

•  
Råd och stöd 

•  
Verksamhetsövergång 

•  
Kollektivavtalsfrågor 

•  
Avtalsrörelse 

•  
A-Ö om avtalsrörelse 

•  
Frågor och svar 

•  
Förhandlingsorganisation 

•  
Chefs- och ledarskap 

•  
Chefsförsörjning 

•  
Forskning, utveckling 

•  
Leda för Resultat, skola 

•  
Leda för Resultat, socialtjänst 

•  
Film och handbok 

•  
Inspireras av andra 

•  
Kommunpresentationer 

•  
Uppföljning 

•  
Toppledarprogrammet 
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•  
Pedagogik 

•  
Programledning 

•  
Förtroendevaldas arbetsgivaransvar 

•  
Arbetsmiljö 

•  
Utbildningspaket förtroendevalda 

•  
Jämställdhet 

•  
Kompetensförsörjning 

•  
Lönepolitik 

•  
Strategiskt lönepolitiskt arbete 

•  
Långsiktighet och dialog 

•  
Lönepolitik - ett redskap för styrning 

•  
Mångfald 

•  
Internationellt, EU 

•  
Sociala dialogen 

•  
Organisationer, sociala dialogen 

•  
CEEP Sverige 

•  
Kollektivavtal 

•  
Allmänna bestämmelser (AB) 

•  
Äldre avtal 

•  
Karensavdrag 
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•  
Försäkringar 

•  
Förtroendevalda 

•  
Huvudöverenskommelse (HÖK) 

•  
Lönekollektivavtal vid sidan av HÖK 

•  
Pensioner 

•  
Förtroendevalda 

•  
Äldre pensionsavtal 

•  
Råd och stöd 

•  
Övriga kollektivavtal 

•  
Omställningsavtalet 

•  
Samverkansavtal 

•  
Stödmaterial, samverkansavtalet 

•  
Lönebildning 

•  
Arbetsidentifikation, AID 

•  
Lokal lönebildning 

•  
Varför lokal lönebildning 

•  
Lönelänken 

•  
Lönestruktur 

•  
Arbete 

•  
Individen 
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•  
Marknaden 

•  
Partsgemensamma arbeten 

•  
Strategisk kompetensförsörjning 

•  
Utvecklad lokal lönebildning 

•  
Workshop lönespridning 

•  
Personal- och kompetensförsörjning 

•  
Heltid 

•  
Heltidsresan 

•  
Hälso och sjukvård 

•  
Bemanningstrend inhyrd personal 

•  
Överenskommelse, utvecklade 
förutsättningar för vårdens medarbetare 

•  
Nyanländas kompetens 

•  
Resurser och material 

•  
Hälso- och sjukvård 

•  
Skola och förskola 

•  
Språk i arbetslivet 

•  
Snabbspår och jobbspår 

•  
Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben 

•  
Använd kompetensen rätt 

•  
Bredda rekryteringen 
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•  
Anställa personer med 
funktionsnedsättning 

•  
Dela upp arbetet 

•  
Erfarenhet av att anställa 
en person med 
funktionsnedsättning 

•  
Rekrytera och matcha 

•  
Tillgängliga arbetsplatser 

•  
Fler män till välfärden 

•  
Fler vägar in till 
förskolan 

•  
Kompetenta medarbetare 

•  
Rekrytera fler 

•  
Utmana normerna 

•  
Fler jobbar mer 

•  
Förläng arbetslivet 

•  
Lärande exempel 

•  
Marknadsför jobben 

•  
Skapa engagemang 

•  
Underlätta lönekarriär 

•  
Utnyttja tekniken 

•  
Visa karriärmöjligheterna 

•  
Räddningstjänst i beredskap 
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•  
Skola 

•  
Behörighets- och 
lärarlegitimationsreformen 

•  
Fritidshem 

•  
Förskola 

•  
Partsgemensamt arbete 

•  
Personalstatistik över lärare 

•  
Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 

•  
Studentmedarbetare 

•  
Utbilda för framtidens välfärd 

•  
Yrkeshögskola, rekrytering 

•  
Sveriges Viktigaste Jobb 

•  
Uppföljning, analys 

•  
Hållbart medarbetarengagemang, HME 

•  
Enkätfrågor HME 

•  
HME-enkäten på engelska 

•  
Frågor och svar 

•  
Goda exempel 

•  
Redovisning i Kolada 

•  
Lönelänken 

•  
Personalnyckeltal 
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•  
Statistik, personal 

•  
Demokrati, ledning, styrning 

•  
Digital kompetensutveckling 

•  
Leda för digital utveckling 

•  
Digitalisering som en del i styrningen 

•  
Mål och vision 

•  
Verksamhetsutveckling med digitalisering 

•  
Jakten på den perfekta digitaliseringen 

•  
Överenskommelsen 

•  
Kartläggning av behov och stöd 

•  
Driftformer, valfrihet 

•  
Avtalssamverkan 

•  
Gemensam nämnd, kommunalförbund 

•  
Kommunala företag (bolag) 

•  
Principer, styrning kommun- och 
landstingsägda företag 

•  
Revision, kommunala företag 

•  
Underlag och mallar, bolagsordning 
samt ägardirektiv 

•  
Privata utförare, konkurrens 

•  
Huvudman, ansvarsfördelning, roller 
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•  
Konkurrensneutralitet 

•  
EU- och konkurrensrättens 
betydelse 

•  
Likabehandling i 
valfrihetssystem 

•  
Offentlig säljverksamhet 

•  
Styrning i valfrihetssystem 

•  
Tillståndsplikt, anmälningsplikt 

•  
Utmaningsrätt 

•  
Kommuner som har 
utmaningsrätt 

•  
Valfrihetssystem och ersättningsmodeller 

•  
Hälso-och sjukvård 

•  
Ersättningsmodeller, hälso- och 
sjukvård 

•  
Ersättningsmodeller i 
primärvård 

•  
Fast ersättning 

•  
Riskjustering för 
socioekonomi 

•  
Riskjustering 
sjukdomsbörda, 
ACG 

•  
Rörlig ersättning 

•  
Övriga 
ersättningar 
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•  
Ersättningsmodeller i 
specialiserad vård 

•  
Valfrihetssystem i regioner, 
beslutsläge 

•  
Vårdvalsnätverket 

•  
Social omsorg 

•  
Ersättningssystem 

•  
Ersättningssystem, 
hemtjänst 2019 

•  
Nätverk, utveckling 
valfrihetssystem 

•  
Valfrihetssystem i kommuner, 
beslutsläget 2019 

•  
Valfrihetssystem, information och 

stödmaterial 

•  
EU, internationellt 

•  
EU, kommuner och regioner 

•  
EU:s fonder och program 

•  
Sektorsprogram 

•  
Struktur- och investeringsfonder 

•  
Kommun- och regionförbund, Europa 

•  
Lär andra om EU 

•  
Prioriterade EU-frågor, SKR 

•  
Europa 2020-strategin 
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•  
Europarådet, CLRAE 

•  
CLRAE:s arbete 

•  
Kommunal självstyrelse, konventionen 

•  
Svenska delegationen 

•  
Internationella samarbeten 

•  
Internationella projekt 

•  
Kommunala partnerskap 

•  
Vänorter 

•  
Organisationer, nätverk 

•  
Regionkommittén 

•  
Regionkommitténs arbete 

•  
Svenska delegationen 

•  
Utskott, Regionkommittén 

•  
Stöd, internationellt arbete 

•  
Svenska regionkontor, Bryssel 

•  
Medborgardialog, delaktighet 

•  
Aktivt medskapande, brukare och patienter 

•  
Demokratibarometern 

•  
Demokratiresan – en podcast om demokrati 

•  
Medborgardialog 
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•  
Bokskåpet, publikationer 

•  
Dialogguiden 

•  
Medborgarbudget 

•  
Nätverk medborgarbudget 

•  
Medborgardialog i komplexa frågor 

•  
Komplexa samhällsfrågor, 
utbildning 

•  
Medskapande dialog för romsk 
inkludering 

•  
Nätverk medborgardialog för 
integration 

•  
Nätverk förtroendevalda 

•  
Nätverk tjänstepersoner 

•  
Nätverk verksamhetsresultat 

•  
Medborgarskapsceremonier 

•  
ODI, självutvärderingsverktyg 

•  
Samverkan, civilsamhället 

•  
Nätverk för systematiskt samarbete 

•  
Webbundersökning, information till alla 

•  
Mänskliga rättigheter, jämställdhet 

•  
Barnets rättigheter 

•  
Barnkonsekvensanalys 
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•  
Barnkonventionen blir svensk lag 

•  
Förberedelser 

•  
Framgångsfaktorer 

•  
Implementeringsnycklar, 
uppföljning 

•  
Tillämpningsnycklar, 
verksamheter 

•  
Nätverk barnets rättigheter 

•  
Stödstrukturer, modeller 

•  
Barnrättsforum Skåne 

•  
Effekter av 
barnrättsstrategernas 
arbete 

•  
Emmaboda kommun 

•  
Ledningen i Emmaboda 
kommun om arbetet med 
barnets rättigheter 

•  
Karlstads kommun 

•  
Utbildningar barnets rättigheter 

•  
Lärande samtal om barnets 
rättigheter 

•  
Öva barnets rättigheter, kortlek 

•  
Jämställdhet 

•  
CEMR-deklarationen 

•  
Jämställda arbetsvillkor 
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•  
Jämställt föräldraskap 

•  
Sexuella trakasserier 

•  
Jämställd sjukskrivning 

•  
Kvinnor som toppolitiker 

•  
Modellkommuner/regioner 

•  
Frågor och svar, 
Modellkommuner/
Modellregioner 

•  
Modell för benchmarking 

•  
Män och jämställdhet 

•  
Nätverk, jämställdhet 

•  
Vägledning, jämställdhetsintegrering 

•  
Kvinnofrid 

•  
Detta tycker SKL, kvinnofrid 

•  
Framgångsfaktorer, kommuner 

•  
Förändringsarbete, våldsutövare 

•  
Kvinnofridsarbete, omfattning och 
regelverk 

•  
Kvinnofridsnätverket 

•  
Kvinnofridssatsning 2018-2020 

•  
Nationellt kunskapsstöd, kvinnofrid 

•  
MR i styrning och ledning 
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•  
MR-kommun/region, plattform 

•  
MR-städer, uppsatser 

•  
Nätverk, mänskliga rättigheter 

•  
Uppföljning, nyckeltal inom MR 

•  
Nationella minoriteter 

•  
Frivillig ansökan, förvaltningsområden 

•  
Rasism, diskriminering 

•  
Nätverk mot rasism och diskriminering 

•  
Verktygslåda för lika rätt 

•  
Politisk styrning, förtroendevalda 

•  
Fullmäktige, styrelser och nämnder 

•  
Fullmäktige, uppdrag och utveckling 

•  
Fullmäktiges program, privata 
utförare 

•  
Exempel, fullmäktiges 
program 

•  
Stöd till fullmäktiges arbete 

•  
Styra blocköverskridande och i 
minoritet, forskning 

•  
Styrelsens och nämndernas ansvar 

•  
Fusk, oegentligheter, korruption, intern kontroll 

•  
Intern kontroll 
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•  
Motverka fusk och oegentligheter 

•  
Förebygga 

•  
Leta 

•  
Agera 

•  
Motverka korruption 

•  
Korruptionsbekämpning, nätverk 

•  
Mot mutor och jäv 

•  
Uppförandekod offentligt ägda 
företag 

•  
Överenskommelse, byggsektorn 

•  
Överenskommelse, vårdsektorn 

•  
En utbildning som stöd i 
arbetet med att motverka 
korruption 

•  
Förtroendevalda i Sveriges län 

•  
Hot, hat, våld mot förtroendevalda 

•  
Digitala miljöer, social media 

•  
Hat och hot i digitala miljöer 

•  
Nättroll och internetkunskap 

•  
Frågor och svar om hot, hat och våld 
mot förtroendevalda 

•  
Förebygga och hantera hot, hat, våld 

•  
Exempel, erfarenheter 
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•  
Informationsmaterial 

•  
Riktlinjer, 
handlingsplaner 

•  
Säkerhet vid 
nämndsmöten och 
fullmäktige 

•  
Nätverk för att med systematik 
förebygga hot, hat och våld 

•  
Stöd vid hot, hat och våld 

•  
Förtroendevaldas självcensur 

•  
Jämn fördelning av makt och 
inflytande 

•  
Fem filmer om hot och 
hat 

•  
Utbildning om hot och hat 

•  
Kommunalt självstyre, så styrs kommunen och 
regionen 

•  
Därför är självstyrelse bra 

•  
Fakta om kommunal 
självstyrelse 

•  
Lokala förutsättningar får styra 

•  
Man kan lära av varandra 

•  
Medborgare har nära till besluten 

•  
Överblick och helhetssyn blir 
bättre 

•  
Så styrs kommunen 
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•  
Så styrs regionerna 

•  
Bestämmelser som skyddar 
självstyrelsen 

•  
Stads- och kommunhistoriska institutet  

•  
Styrning av offentligt finansierad 
verksamhet 

•  
Kommunutredningen 

•  
Politiskt ledarskap 

•  
Ledarprogram för toppolitiker 

•  
Mentorprogram 

•  
Podcast om politiskt ledarskap 

•  
Samarbete, arbetsfördelning mellan 

politiker och chefer 

•  
Processledare 

•  
Toppolitiker och kvinnor 

•  
Mentorer, förtroendevalda 

•  
Statistik 

•  
Stöd och utbildning, förtroendevalda 

•  
Ditt politiska uppdrag 

•  
Fullmäktige, styrelser, nämnders 
uppdrag, ansvar 

•  
Styrelser, nämnders 
verksamhetsanvar 

•  
Ditt arbetsgivaransvar 
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•  
Demokrati, demokratiutveckling 

•  
Självstyrelse, lagstiftning, regler 

•  
Lagstiftning och regler 

•  
Revision 

•  
Ansvarsprövning 

•  
Det kommunala ansvarssystemet 

•  
Frågor och svar om ansvarsprövning 

•  
Att vara förtroendevald revisor 

•  
Reglemente och arbetsordning 

•  
Revisorerna anlitar sakkunniga 

•  
Revisorernas oberoende 

•  
Fakta om revisorer och ekonomi 

•  
God revisionssed 

•  
Revisionsberättelse, rapporter 

•  
Revisionsprocessen 

•  
Offentlighet, sekretess, dokumenthantering 

•  
Revision i kommunala företag 

•  
Lekmannarevision i aktiebolag 

•  
Revision i stiftelser och övriga 
företagsformer 

•  
Upphandling revisionstjänster 
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•  
Upphandling finansiell revision, 
kommunala företag 

•  
Upphandling sakkunniga 

•  
Stöd för att styra och leda 

•  
Att styra för resultat 

•  
Kommunkompassen, 
utvärderingsverktyg 

•  
Kvalitetspris, Sveriges 
KvalitetsKommun 

•  
Tre kommuner berättar om 
kommunkompassutvärderingar 

•  
Utvärderingsrapporter, 
kommunkompassen 

•  
Ledningssystem, systematiskt 

kvalitetsarbete 

•  
Resultatstyrning 

•  
Erfarenheter av resultatstyrning 

•  
Modell samverkan, nya 
perspektiv 

•  
Utvecklingsprojekt, nätverk 

•  
Arbetsgivarpolitik i styrningen 

•  
Effektivare administration 

•  
Lärande exempel 

•  
Förenklat och effektivare 
styrsystem 

•  
Följ projektet förenklat 
och effektivare 
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styrsystem 

•  
Förändra radikalt 

•  
Nätverk för resultat 

•  
Värderingsarbete, organisationskultur 

•  
Erfarenheter, kultur och 
värderingar 

•  
Verktyg, dialog och värderingar 

•  
Kommunens Kvalitet i Korthet 

•  
Det här är KKiK 

•  
Exempel, se hur andra gör 

•  
Inför mätning, arbetsmaterial 

•  
Insamling av resultat, Kolada 

•  
Introduktion för nya 
projektledare 

•  
KKiK 2020 

•  
Servicemätning 

•  
KKiK 2019 

•  
KKiK resultat, material för analys 

•  
Analysera och förbättra, 
stödmaterial 

•  
Hitta resultat i Kolada och 
jämför 

•  
Presentera KKiK-resultat 
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•  
Resultat 2017, sammanställning 

•  
Resultat 2018, sammanställning 

•  
Planera, följa upp och åtgärda 

•  
Planera 

•  
Planeringsförutsättningar, 
omvärldsbevakning 

•  
Förplanering, 
budgetprocess 

•  
Omvärldsbevakning, 13-
trender 

•  
Omvärldsbevakning, 
exempel 

•  
Följa upp och analysera 

•  
Effektivitetsverktyg 

•  
Följa upp och analysera 
verksamhet 

•  
Uppföljning i primärvård, 
modell 

•  
Uppföljning och kontroll, 
verktyg 

•  
Åtgärda 

•  
Upphandling 

•  
Beställargrupper, nätverk 

•  
Det här gör SKR 

•  
Hållbar upphandling 
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•  
Innovation, se hur andra gör 

•  
Exempel, se hur andra gör 

•  
Juridisk rådgivning, upphandlingsregler 

•  
E-upphandling 

•  
Praktiskt stöd, verksamhetsområden 

•  
Strategisk upphandling, försörjningsstrategi 

•  
Egenvärdering för inköp och 
upphandling 

•  
Inför upphandling, checklista 

•  
Nätverk, upphandling som strategisk 
styrning 

•  
Uppföljning upphandlingskontrakt 

•  
Överlämna verksamhet, LOU eller LOV 

•  
Likheter och skillnad i 
upphandling, LOU och LOV 

•  
Lär om lagar för offentlig 
upphandling 

•  
Upphandlingsprocessen, upphandlingsdokument 

•  
Checklista upphandlingsdokument, LOU 

•  
Samverkan, leverantörer och utförare 

•  
Upphandlingsdokument, krav 

•  
Val, maktfördelning 
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https://skr.se/demokratiledningstyrning/upphandling/upphandlingsprocessenupphandlingsdokument/upphandlingsdokumentkrav.10279.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning.111.html


•  
Förstärkt folkinitiativ, folkomröstning 

•  
Informationspåverkan 

•  
Så går valen till 

•  
Extra val 

•  
Fördelning av platser i nämnder 

•  
Digital tjänst för beräkning av 
mandatfördelning 

•  
Exempel på hur platser kan 
fördelas i en nämnd 

•  
Kommunala valprocesser, 
valadministration 

•  
Exempel på valprocesser i 
kommuner 

•  
Kommunalt partistöd 

•  
Valdeltagande 

•  
Valinformatörer 

•  
Valresultat, styren 

•  
Styre i kommuner efter valet 2018 

•  
Styre i regioner efter valet 2018 

•  
Styre och maktfördelning 1994-2018 

•  
Våldsbejakande extremism 

•  
Lokalt arbete, exempel 

•  
Exempel, arbete mot extremism 
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https://skr.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/forstarktfolkinitiativfolkomrostning.367.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/informationspaverkan.14866.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/sagarvalentill.1021.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/sagarvalentill/extraval.1137.html
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https://skr.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/sagarvalentill/kommunalavalprocesservaladministration/exempelpavalprocesserikommuner.14007.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/sagarvalentill/kommunalavalprocesservaladministration/exempelpavalprocesserikommuner.14007.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/sagarvalentill/kommunaltpartistod.1135.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/valdeltagande.368.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/valdeltagande/valinformatorer.16171.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/valresultatstyren.4696.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/valresultatstyren/styreikommunereftervalet2018.26791.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/valresultatstyren/styreiregionereftervalet2018.26792.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/valresultatstyren/styreochmaktfordelning19942018.370.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/valdsbejakandeextremism.8996.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/valdsbejakandeextremism/lokaltarbeteexempel.13711.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/valdsbejakandeextremism/lokaltarbeteexempel/exempelarbetemotextremism.9235.html


•  
Råd för lokaluthyrning 

•  
Socialtjänstens roll mot extremism 

•  
Värna demokratin 

•  

Ekonomi, juridik, statistik 

•  
Ekonomi 

•  
Ekonomirapporten 

•  
Om Ekonomirapporten 

•  
Presentationer och infografik 

•  
Tidigare utgåvor av Ekonomirapporten 

•  
Budget och planering 

•  
Arbetsgivaravgifter 

•  
Beskattningsutfall 

•  
Folkmängdssiffror 

•  
Prisindex 

•  
Propositioner ekonomi 

•  
Skatter och bidrag, kommuner 

•  
Beställning 

•  
Folkmängd 1 januari 

•  
Uppdatering kommuner 

•  
Skatter och bidrag, regioner 
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https://skr.se/demokratiledningstyrning/valdsbejakandeextremism/radforlokaluthyrning.28362.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/valdsbejakandeextremism/socialtjanstensrollmotextremism.9809.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/valdsbejakandeextremism/varnademokratin.13707.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik.63.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi.277.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten.7150.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten/omekonomirapporten.15816.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten/presentationerochinfografik.13504.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten/tidigareutgavoravekonomirapporten.13505.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering.1289.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/arbetsgivaravgifter.1290.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/beskattningsutfall.1456.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/folkmangdssiffror.1362.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex.1331.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/propositionerekonomi.1335.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/skatterochbidragkommuner.1339.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/skatterochbidragkommuner/bestallning.1340.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/skatterochbidragkommuner/folkmangd1januari.1341.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/skatterochbidragkommuner/uppdateringkommuner.1372.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/skatterochbidragregioner.1373.html


•  
Uppdatering regioner 

•  
Skatteunderlagsprognos 

•  
Prognosunderlag för kommuner 

•  
Prognosunderlag för regioner 

•  
Statsbidrag 

•  
Finansfrågor 

•  
Finansieringsprincipen 

•  
God ekonomisk hushållning 

•  
Analysgruppen 

•  
Andra promemorior, rapporter 

•  
Lagen om god ekonomisk hushållning 

•  
Pensionskostnader 

•  
Redovisning 

•  
Sektorn i siffror 

•  
Utjämningssystem 

•  
Välfärdens långsiktiga finansiering 

•  
Juridik 

•  
Civilrätt 

•  
Avtal om trafikskadeersättning 

•  
Bostadsaktiebolag, kommunala 
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https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/skatterochbidragregioner/uppdateringregioner.1374.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlagsprognos.1355.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlagsprognos/prognosunderlagforkommuner.1356.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/skatteunderlagsprognos/prognosunderlagforregioner.1402.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidrag.1403.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/finansfragor.1548.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/finansieringsprincipen.1709.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/godekonomiskhushallning.1715.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/godekonomiskhushallning/analysgruppen.1827.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/godekonomiskhushallning/andrapromemoriorrapporter.1870.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/godekonomiskhushallning/lagenomgodekonomiskhushallning.14862.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/pensionskostnader.1828.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/redovisning.1866.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/sektornisiffror.1821.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/utjamningssystem.1917.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/valfardenslangsiktigafinansiering.1991.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik.173.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/civilratt.175.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/civilratt/avtalomtrafikskadeersattning.2077.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/civilratt/bostadsaktiebolagkommunala.2288.html


•  
Kommunala företag 

•  
Förstärkt uppsiktsplikt för 
kommunstyrelsen 

•  
Upphovsrätt 

•  
Avtal för kommuners 
musikanvändning 

•  
EU-rätt 

•  
Moderniseringen av statstödsreglerna  

•  
Utsatta EU-medborgare  

•  
Utsatta EU-medborgare - frågor 
och svar 

•  
Fastighetsrätt, allmän och speciell 

•  
Försäljning och köp av fastigheter 

•  
Ledningar i kommunal mark 

•  
Miljörätt 

•  
PBL 

•  
Hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst 

•  
Hälso- och sjukvårdsjuridik 

•  
Skoljuridik 

•  
Socialrätt, LSS och assistansersättning 

•  
Kommunalrätt 

•  
Offentlighet, sekretess, arkiv 
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https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/civilratt/kommunalaforetag.2078.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/civilratt/kommunalaforetag/forstarktuppsiktspliktforkommunstyrelsen.19393.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/civilratt/kommunalaforetag/forstarktuppsiktspliktforkommunstyrelsen.19393.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/civilratt/upphovsratt.2085.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/civilratt/upphovsratt/avtalforkommunersmusikanvandning.10951.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/civilratt/upphovsratt/avtalforkommunersmusikanvandning.10951.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/euratt.179.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/euratt/moderniseringenavstatstodsreglerna.2950.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/euratt/utsattaeumedborgare.2952.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/euratt/utsattaeumedborgare/utsattaeumedborgarefragorochsvar.13958.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/euratt/utsattaeumedborgare/utsattaeumedborgarefragorochsvar.13958.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/fastighetsrattallmanochspeciell.2045.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/fastighetsrattallmanochspeciell/forsaljningochkopavfastigheter.2268.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/fastighetsrattallmanochspeciell/ledningarikommunalmark.2269.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/fastighetsrattallmanochspeciell/miljoratt.2271.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/fastighetsrattallmanochspeciell/pbl.2270.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/halsoochsjukvardskolasocialtjanst.2046.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/halsoochsjukvardskolasocialtjanst/halsoochsjukvardsjuridik.180.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/halsoochsjukvardskolasocialtjanst/skoljuridik.184.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/halsoochsjukvardskolasocialtjanst/socialrattlssochassistansersattning.178.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/kommunalratt.176.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/offentlighetsekretessarkiv.10072.html


•  
Arkiv- och dokumenthantering 

•  
E-arkiv, ramavtal 

•  
Elektroniska handlingar 

•  
Samrådsgruppen 

•  
Skolhandlingar 

•  
Dataskyddsförordningen, GDPR 

•  
Frågor och svar om GDPR 

•  
Grundutbildning, GDPR 

•  
Informationsinsatser kring 
dataskyddsförordningen 

•  
Allmänt om 

dataskyddsförordningen 

•  
Ansvar, sanktionsavgifter 
och riskreducering 

•  
Checklista 
dataskyddsförordn
ingen, GDPR 

•  
Cirkulär om 
dataskyddsförordningen 

•  
Dataskyddsombud 

•  
Fördjupning inom 
specialområden 

•  
GDPR för 
kommunikatörer 

•  
GDPR och 
informationssäkerhet 
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https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/offentlighetsekretessarkiv/arkivochdokumenthantering/skolhandlingar.4475.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/offentlighetsekretessarkiv/dataskyddsforordningengdpr.13023.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/offentlighetsekretessarkiv/dataskyddsforordningengdpr/fragorochsvaromgdpr.14973.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/offentlighetsekretessarkiv/dataskyddsforordningengdpr/grundutbildninggdpr.15246.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/offentlighetsekretessarkiv/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen.12704.html
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https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/offentlighetsekretessarkiv/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen/allmantomdataskyddsforordningen.16036.html
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https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/offentlighetsekretessarkiv/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen/fordjupninginomspecialomraden.16045.html
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https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/offentlighetsekretessarkiv/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen/gdprochinformationssakerhet.16048.html
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•  
Nätverk och dela material 

•  
Personuppgiftsansvarig 

•  
Personuppgiftsbiträde 

•  
Webbinarier om GDPR 

•  
Integritetsutredningar 

•  
Skatterätt 

•  
Fastighet, moms 

•  
HVB 

•  
Kommissionens översyn av momsen 

•  
Momsersättning 

•  
Övrigt, moms 

•  
Övrigt, skatt 

•  
Upphandling 

•  
E-handel och e-upphandling 

•  
Överförmyndarjuridik 

•  
Rättsosäker lagstiftning om gode män 

•  
SKR tycker: Gör om systemet med gode 
män och överförmyndare 

•  
Statistik 

•  
Hitta statistik 

•  
Ekonomi- och verksamhetsstatistik 
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https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/offentlighetsekretessarkiv/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen/natverkochdelamaterial.13106.html
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https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/offentlighetsekretessarkiv/dataskyddsforordningengdpr/integritetsutredningar.13024.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/skatteratt.177.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/skatteratt/fastighetmoms.5727.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/skatteratt/hvb.5726.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/skatteratt/kommissionensoversynavmomsen.5724.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/skatteratt/momsersattning.5723.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/skatteratt/ovrigtmoms.5729.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/skatteratt/ovrigtskatt.3888.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/upphandling.181.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/upphandling/ehandelocheupphandling.2928.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/overformyndarjuridik.183.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/overformyndarjuridik/rattsosakerlagstiftningomgodeman.25059.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/overformyndarjuridik/skrtyckergoromsystemetmedgodemanochoverformyndare.4486.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/overformyndarjuridik/skrtyckergoromsystemetmedgodemanochoverformyndare.4486.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/statistik.262.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/hittastatistik.264.html
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/ekonomiochverksamhetsstatistik.1342.html


•  
Privata läkare och fysioterapeuter som 
verkar enligt lag om ersättning 

•  
Kolada 

•  
Kostnad per patient, KPP 

•  
KPP Somatik 

•  
KPP Psykiatri 

•  
KPP Databas 

•  
Insamling av KPP-data 

•  
Om KPP 

•  
Personalstatistik 

•  
Personalen i siffror 

•  
Tabeller Kommunal personal 
2018 

•  
Tabeller Landstingsanställd 
personal 2018 

•  
Sjukfrånvaroredovisningen 

•  
Personaltäthetsmodellen 

•  
Kommunal befattningskod 

•  
Insamling av personalstatistik 

•  
Löner 

•  
GDPR och personalstatistiken 

•  
Om statistiken 
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•  
Statistikinsamling, enkäter 

•  
Könsuppdelad statistik 

•  
Vilka enkäter behöver man besvara? 

•  
Hälsa, sjukvård 

•  
E-hälsa 

•  
Aktörer 

•  
Det här gör SKR inom eHälsa 

•  
Digitala vårdtjänster 

•  
Framtidens vårdinformationsmiljö 

•  
Digitala vårdtjänster i primärvården 

•  
Digitala vårdmöten med läkare, studie 

•  
Ersättningar, digitala vårdtjänster i 
primärvården 

•  
E-hälsa, socialtjänsten 

•  
Internetbaserat stöd och behandling 

•  
Användning, stöd- och 
behandlingsprogram 

•  
Digital Min vårdplan, cancervården 

•  
Nationell kompetensgrupp 

•  
Organisering, implementering 

•  
Upphandling, upphovsrätt 

•  
Utlåtanden, internetbaserade 
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https://skr.se/halsasjukvard/ehalsa/internetbaseratstodochbehandling/organiseringimplementering.5094.html
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behandlingsprogram 

•  
Värderingsmallar, internetbaserade stöd- 
och behandlingsprogram 

•  
Nationella insatser, utveckling 

•  
Standardisering, informatik 

•  
Gemensamt ramverk 

•  
Resultat, tidigare projekt 

•  
Infrastruktur 

•  
Kvalitetsrapportering 

•  
Ordnat införande, digitala tjänster 

•  
Strukturerad vårdinformation 

•  
Vision e-hälsa 2025 

•  
Folkhälsa 

•  
Metoder och verktyg 

•  
Verktygslåda, öppna jämförelser 

•  
Kommunikation, dialog 

•  
Kommunikationsplan 

•  
Mallar, verktygslådan 

•  
Planering 

•  
Uppföljning och analys 

•  
Samla ihop informationen 
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https://skr.se/halsasjukvard/ehalsa/visionehalsa2025.8859.html
https://skr.se/halsasjukvard/folkhalsa.235.html
https://skr.se/halsasjukvard/folkhalsa/metoderochverktyg.715.html
https://skr.se/halsasjukvard/folkhalsa/metoderochverktyg/verktygsladaoppnajamforelser.3889.html
https://skr.se/halsasjukvard/folkhalsa/metoderochverktyg/verktygsladaoppnajamforelser/kommunikationdialog.4024.html
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•  
Fokusera 

•  
Sök orsaker 

•  
Dra slutsatser 

•  
Förslag till åtgärder 

•  
Nätverk och samarbeten 

•  
SKR:s arbete med folkhälsa 

•  
Social hållbarhet, mötesplats 

•  
Kunskapsstöd, vård och behandling 

•  
Cancervård 

•  
Nivåstrukturering  

•  
Regionala cancercentrum 

•  
Överenskommelse, cancervård 

•  
Förlossningsvård, kvinnors hälsa 

•  
Graviditetsenkäten 

•  
Överenskommelse för att främja 
kvinnors hälsa 

•  
Kvalitetsregister, nationella 

•  
Medicintekniska produkter 

•  
Nationell plattform, jämlik hälso-och sjukvård 

•  
Primärvård, nära vård 

•  
Exempel, nära vård 
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•  
Nationellt kliniskt kunskapsstöd 

•  
Barnmedicin, kunskapsstöd 

•  
Patientkontrakt 

•  
Införandestöd, patientkontrakt 

•  
Extra medel för tester av 
patientkontrakt 

•  
Genusperspektiv i 
patientkontrakt 

•  
Metodstöd, 
patientkontrakt 

•  
Nätverk och forum 
patientkontrakt 

•  
Lärande exempel, 

patientkontrakt 

•  
Patientkontrakt och 
standardiserade vårdförlopp 

•  
Patientkontrakt på 1177.se 

•  
Patientkontrakt stärker 
patientsäkerheten 

•  
Personcentrerad vård 

•  
Podcast Nära vård 

•  
Primärvårdskvalitet, uppföljning 

•  
Tillgänglighet, primärvården 

•  
Utredning, nära vård 

•  
Överenskommelse om en god och nära 
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vård 

•  
Regionssamverkan inom medicinteknik 

•  
Samordnad individuell plan, SIP 

•  
Röster om SIP 

•  
SIP för äldre 

•  
System för kunskapsstyrning 

•  
Nationella programområden 

•  
Nationella arbetsgrupper 

•  
Nationella samverkansgrupper 

•  
Nationell stödfunktion 

•  
Partnerskap med myndigheter 

•  
Personcentrerade sammanhållna 
vårdförlopp 

•  
Frågor och svar vårdförlopp 

•  
Regionala programområden 

•  
Styrgrupp och beredningsgrupp 

•  
Vården i siffror 

•  
Öppet forum 

•  
Tandvård, regionerna 

•  
Regionernas tandvårdsstöd 

•  
Specialisttandläkare 
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https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/tandvardregionerna/regionernastandvardsstod.925.html
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•  
Tillgänglighet i vården, vårdgarantin 

•  
Första linjen, barn och unga 

•  
Uppföljning ledtider, patologi 

•  
Modell uppföljning klinisk 
patologi 

•  
Utökad uppföljning specialiserad vård 

•  
Frågor och svar specialiserad 
vård 

•  
Införandestöd uppföljning 
specialiserad vård 

•  
Kontaktpersoner utökad 
uppföljning specialiserad vård 

•  
Överenskommelse 2020 

•  
Läkemedel 

•  
Kliniska prövningar 

•  
Kostnader, läkemedel 

•  
Överenskommelse läkemedelskostnader 

•  
Nationell läkemedelslista 

•  
Frågor och svar 

•  
Kontaktpersoner nationella 
läkemedelslistan 

•  
SKR, Inera, nationella läkemedelslistan 

•  
Samtyckesblanketter, HPV 

•  
Samverkansmodell läkemedel 
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•  
Samverkansregler, vård och industri 

•  
Strategi, läkemedel 

•  
Förbättrad läkemedelsinformation 

•  
Webbutbildning, äldres läkemedel 

•  
Patientinflytande 

•  
Hälso- och sjukvårdsbarometern 

•  
Om Nationell Patientenkät 

•  
Nationell Patientenkät för barn 

•  
Patientavgifter 

•  
Patientlagen 

•  
Utomlänsvård, riksavtal 

•  
Patientsäkerhet 

•  
Mätning av skador i vården 

•  
Markörbaserad journalgranskning 

•  
Mätning, basala hygienrutiner 

•  
Inför mätning, BHK 

•  
Mätning, trycksår 

•  
Inför mätning, trycksår 

•  
Mätning, vårdrelaterade infektioner 

•  
Inför mätning, VRI 
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•  
Patientmedverkan 

•  
Ramverk för patientmedverkan 

•  
Patientsäkerhetskultur 

•  
Hållbart Säkerhets Engagemang 

•  
Säkerhetskulturtrappan från A till E 

•  
Riskområden, åtgärdspaket 

•  
Säker läkemedelsanvändning 

•  
Patientens övergångar 

•  
Kränkningar i vården 

•  
Diagnostiska fel 

•  
Standardisering 

•  
Stöd, värmeböljor inom hälso- och sjukvård 

•  
Systematiskt patientsäkerhetsarbete 

•  
Nationellt ramverk för patientsäkerhet 

•  
Patientsäkerhetsberättelse 

•  
Rutinkollen 

•  
Vårdrelaterade infektioner 

•  
Antibiotika, e-utbildning 

•  
Framgångsfaktorer 

•  
Handhygien 
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•  
Infektionsverktyget 

•  
Överbeläggningar 

•  
Psykisk hälsa 

•  
Asylsökande och nyanlända, psykisk hälsa 

•  
Barn och unga, psykisk hälsa 

•  
Kraftsamling psykisk hälsa 

•  
1. Hälsofrämjande samhälle 

•  
2. Rustade individer 

•  
3. Hållbara stöd 

•  
Delta Kraftsamling psykisk hälsa 

•  
Material Kraftsamling psykisk hälsa 

•  
Mäns psykiska hälsa 

•  
Suicidprevention, män 

•  
Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin 

•  
Psykiatrisk vård 

•  
Äldre, psykisk hälsa 

•  
Överenskommelse, psykisk hälsa 

•  
Fakturering av stimulansmedel 

•  
Frågor och svar överenskommelse 
psykisk hälsa 

•  
Överenskommelse psykisk hälsa 2018 
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•  
Sjukskrivning och rehabilitering 

•  
Elektroniska läkarintyg 

•  
Hälso- och sjukvårdens intyg, projekt 

•  
Nya intyg, medicinska underlag 

•  
Frågor och svar om intyg 

•  
Samverkansytan, projekt 

•  
Forskning 

•  
Funktion för koordinering 

•  
Utbildningsmaterial och stöd 

•  
Filmer: Att arbeta som 
rehabiliteringskoordinator 

•  
Försäkringsmedicin 

•  
Beslutstöd, försäkringsmedicinskt 

•  
Ledning och styrning 

•  
Utbildning, vägledningar 

•  
Försäkringsmedicinska utredningar 

•  
Frågor och svar om 
försäkringsmedicinska utredningar 

•  
Jämställd sjukskrivning 

•  
Rätt sjukskrivning, stöd 

•  
Smärta och psykisk ohälsa 

•  
Utvärdering rehabiliteringsgarantin 
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•  
Överenskommelse 2020 

•  
Strategi för hälsa 

•  
Motivering till mål och indikatorer 

•  
Mål och indikatorer till 2022 

•  
Presentationsmaterial 

•  
Verksamhetsutveckling, vård och omsorg 

•  
Metoder, verktyg, stöd 

•  
Verksamhetsutveckling, mätningar 

•  
Vård av personer från andra länder 

•  
Hälso- och sjukvård för asylsökande 

•  
Vård av EU/EES- och konventionspatienter, 
utlandssvenskar, övriga utländska medborgare 

•  
Vård till personer utan nödvändiga tillstånd 

•  
Integration, social omsorg 

•  
Asyl- och flyktingmottagande, integration 

•  
Agenda för integration 

•  
Ansvarsfördelning, regelverk 

•  
Asylsökande 

•  
Den som får avslag 

•  
Ersättning 

•  
Gymnasielagen - uppehållstillstånd för 
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https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration.998.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/agendaforintegration.13842.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/ansvarsfordelningregelverk.3366.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/ansvarsfordelningregelverk/asylsokande.7167.html
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studier 

•  
Nyanlända 

•  
Frågor och svar om ekonomiskt 
bistånd till personer med 
uppehållstillstånd 

•  
Rätten till tolk 

•  
Boende, bosättning 

•  
Frågor och svar om boende för 
nyanlända 

•  
Regelverk för eget boende (ebo) 

•  
Ensamkommande barn och unga 

•  
Etableringsinsatser, SFI 

•  
Etableringsprogrammet 

•  
Frågor och svar om 
utbildningsplikten 

•  
Snabbspår, nyanlända 

•  
Svenska för invandrare, sfi 

•  
Öppen förskola för språk och integration 

•  
Hälso- och sjukvård 

•  
Nyckeltal integration 

•  
Samverkan 

•  
Metodstöd för lokala överenskommelser 

•  
Mötesplatser och information 
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https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/etableringsinsatsersfi/etableringsprogrammet.13642.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/etableringsinsatsersfi/etableringsprogrammet/fragorochsvaromutbildningsplikten.25267.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/etableringsinsatsersfi/etableringsprogrammet/fragorochsvaromutbildningsplikten.25267.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/etableringsinsatsersfi/snabbsparnyanlanda.7019.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/etableringsinsatsersfi/svenskaforinvandraresfi.7071.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/etableringsinsatsersfi/oppenforskolaforsprakochintegration.19130.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/halsoochsjukvard.7069.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/nyckeltalintegration.6518.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/samverkan.3427.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/samverkan/metodstodforlokalaoverenskommelser.13600.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/samverkan/motesplatserochinformation.9395.html


•  
Projekt Hälsofrämjande etablering 

•  
Rådet för integration i arbetslivet 

•  
Ekonomiskt bistånd, försörjning 

•  
Automatisering, ekonomiskt bistånd 

•  
E-tjänst 

•  
Juridik och förändringsledning 

•  
Lärande exempel 

•  
SSBTEK, digital tjänst för ekonomiskt 
bistånd 

•  
Nytta med SSBTEK 

•  
Planer för utveckling 

•  
Styra och planera digitalisering 

•  
Teknik och upphandling 

•  
Utvecklingsprojekt, ekonomiskt bistånd 

•  
Barnrättsperspektiv vid ekonomiskt bistånd 

•  
Bryta långvarigt biståndsmottagande 

•  
Arbetsmarknadsprogram och 
ersättningssystem, förslag 

•  
Bättre rehabilitering för personer som 
saknar SGI 

•  
Lokala exempel 

•  
Konferens: fokus ekonomiskt bistånd 
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https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/samverkan/projekthalsoframjandeetablering.24700.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/samverkan/radetforintegrationiarbetslivet.13601.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning.1363.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/automatiseringekonomisktbistand.25488.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/automatiseringekonomisktbistand/etjanst.27108.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/automatiseringekonomisktbistand/juridikochforandringsledning.27207.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/automatiseringekonomisktbistand/larandeexempel.26915.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/automatiseringekonomisktbistand/ssbtekdigitaltjanstforekonomisktbistand.2998.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/automatiseringekonomisktbistand/ssbtekdigitaltjanstforekonomisktbistand.2998.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/automatiseringekonomisktbistand/ssbtekdigitaltjanstforekonomisktbistand/nyttamedssbtek.8648.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/automatiseringekonomisktbistand/ssbtekdigitaltjanstforekonomisktbistand/planerforutveckling.15788.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/automatiseringekonomisktbistand/styraochplaneradigitalisering.27075.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/automatiseringekonomisktbistand/teknikochupphandling.27208.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/automatiseringekonomisktbistand/utvecklingsprojektekonomisktbistand.27057.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/barnrattsperspektivvidekonomisktbistand.11333.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/brytalangvarigtbistandsmottagande.15263.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/brytalangvarigtbistandsmottagande/arbetsmarknadsprogramochersattningssystemforslag.15543.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/brytalangvarigtbistandsmottagande/arbetsmarknadsprogramochersattningssystemforslag.15543.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/brytalangvarigtbistandsmottagande/battrerehabiliteringforpersonersomsaknarsgi.10061.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/brytalangvarigtbistandsmottagande/battrerehabiliteringforpersonersomsaknarsgi.10061.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/brytalangvarigtbistandsmottagande/battrerehabiliteringforpersonersomsaknarsgi/lokalaexempel.16138.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/brytalangvarigtbistandsmottagande/konferensfokusekonomisktbistand.15264.html


•  
Utvecklingsprojekt: ekonomiskt bistånd 

•  
Budget- och skuldrådgivning 

•  
Konsumentverkets rekommendationer 

•  
Fakta och statistik 

•  
Lagar, regler 

•  
Felaktiga utbetalningar 

•  
Riksnormen 

•  
Samverkan genom lagen om finansiell 
samordning - Finsam 

•  
Social omsorg 

•  
Barn och unga 

•  
Familjerätt 

•  
Kompetensutveckling 

•  
Dokumentation, barn och unga 

•  
Göteborgsmodellen, mäta 
arbetstyngd 

•  
Stöd, svåra samtal 

•  
Leda, följa upp och utveckla 

•  
Barns brukarmedverkan 

•  
Nyckeltal, barn och unga 

•  
Risk- och händelseanalys 

•  
Systematisk uppföljning, barn 
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https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/brytalangvarigtbistandsmottagande/utvecklingsprojektekonomisktbistand.15544.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/budgetochskuldradgivning.11529.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/budgetochskuldradgivning/konsumentverketsrekommendationer.11530.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/faktaochstatistik.11332.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/lagarregler.1471.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/lagarregler/felaktigautbetalningar.11271.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/lagarregler/riksnormen.1364.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/samverkangenomlagenomfinansiellsamordningfinsam.15265.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/samverkangenomlagenomfinansiellsamordningfinsam.15265.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg.7244.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga.463.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/familjeratt.29896.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/kompetensutveckling.1803.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/kompetensutveckling/dokumentationbarnochunga.12918.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/kompetensutveckling/goteborgsmodellenmataarbetstyngd.13696.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/kompetensutveckling/goteborgsmodellenmataarbetstyngd.13696.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/kompetensutveckling/stodsvarasamtal.13355.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/ledafoljauppochutveckla.467.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/ledafoljauppochutveckla/barnsbrukarmedverkan.2263.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/ledafoljauppochutveckla/nyckeltalbarnochunga.8874.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/ledafoljauppochutveckla/riskochhandelseanalys.1584.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/ledafoljauppochutveckla/systematiskuppfoljningbarnochunga.2264.html


och unga 

•  
Verksamhetsöverskridande 
ledning 

•  
Placerade barn och unga 

•  
Ensamkommande barn och unga 

•  
Avvikna barn, misstanke 
om brott 

•  
Kommunens ansvar 

•  
Myndigheters ansvar 

•  
Regelverk, mottagande 
ensamkommande barn 

•  
Regionens ansvar 

•  
Särskilt förordnad 

vårdnadshavare 

•  
Överförmyndare, god 
man 

•  
God man, 
ensamkommande 
barn 

•  
Familjehemsvård 

•  
Avtal, familjehem 

•  
E-tjänst, familjehem 

•  
Framgångsfaktorer vid 
rekrytering av familjehem 

•  
Omkostnadsersättning 

•  
Rekommendationer 
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https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/ledafoljauppochutveckla/systematiskuppfoljningbarnochunga.2264.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/ledafoljauppochutveckla/verksamhetsoverskridandeledning.2259.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/ledafoljauppochutveckla/verksamhetsoverskridandeledning.2259.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga.2153.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga.3424.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/avviknabarnmisstankeombrott.5212.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/avviknabarnmisstankeombrott.5212.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/kommunensansvar.3425.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/myndighetersansvar.3796.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/regelverkmottagandeensamkommandebarn.28214.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/regelverkmottagandeensamkommandebarn.28214.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/regionensansvar.3450.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/sarskiltforordnadvardnadshavare.3442.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/sarskiltforordnadvardnadshavare.3442.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/overformyndaregodman.3449.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/overformyndaregodman.3449.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/overformyndaregodman/godmanensamkommandebarn.3609.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/overformyndaregodman/godmanensamkommandebarn.3609.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/ensamkommandebarnochunga/overformyndaregodman/godmanensamkommandebarn.3609.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/familjehemsvard.1505.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/familjehemsvard/avtalfamiljehem.14919.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/familjehemsvard/etjanstfamiljehem.9518.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/familjehemsvard/framgangsfaktorervidrekryteringavfamiljehem.25597.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/familjehemsvard/framgangsfaktorervidrekryteringavfamiljehem.25597.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/familjehemsvard/omkostnadsersattning.2260.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/familjehemsvard/rekommendationer.1506.html


•  
Frågor och svar, 
arvode- och 
omkostnadsersättn
ingar 

•  
Hem för vård eller boende 
(HVB) 

•  
Hälsa, placerade barn 

•  
Kontaktuppgifter 
hälsoundersökningar 
annat landsting 

•  
Stödboende 16-20 år 

•  
Psykisk hälsa, barn och unga 

•  
Regionala utvecklingsledare 

•  
Kontakt i länen 

•  
SKR:s handlingsplan barn och unga 

•  
Webbmöten, sociala barn- och 
ungdomsvården 

•  
Digitalisering inom socialtjänsten 

•  
Beställarnätverk socialtjänsten 

•  
Dataskyddsförordningen, socialtjänst 

•  
Behandla personuppgifter 

•  
Incidentrapportering 

•  
Personuppgiftsbiträdesavtal 

•  
Radering och rättelse 

•  
Registerförteckning 
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https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/familjehemsvard/rekommendationer/fragorochsvararvodeochomkostnadsersattningar.13762.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/familjehemsvard/rekommendationer/fragorochsvararvodeochomkostnadsersattningar.13762.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/familjehemsvard/rekommendationer/fragorochsvararvodeochomkostnadsersattningar.13762.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/familjehemsvard/rekommendationer/fragorochsvararvodeochomkostnadsersattningar.13762.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/hemforvardellerboendehvb.9607.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/hemforvardellerboendehvb.9607.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/halsaplaceradebarn.2241.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/halsaplaceradebarn/kontaktuppgifterhalsoundersokningarannatlandsting.19177.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/halsaplaceradebarn/kontaktuppgifterhalsoundersokningarannatlandsting.19177.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/halsaplaceradebarn/kontaktuppgifterhalsoundersokningarannatlandsting.19177.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/stodboende1620ar.24729.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/psykiskhalsabarnochunga.8753.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/regionalautvecklingsledare.468.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/regionalautvecklingsledare/kontaktilanen.2303.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/skrshandlingsplanbarnochunga.5455.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/webbmotensocialabarnochungdomsvarden.7947.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/webbmotensocialabarnochungdomsvarden.7947.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten.19339.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/bestallarnatverksocialtjansten.24311.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/dataskyddsforordningensocialtjanst.15327.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/dataskyddsforordningensocialtjanst/behandlapersonuppgifter.15549.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/dataskyddsforordningensocialtjanst/incidentrapportering.15555.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/dataskyddsforordningensocialtjanst/personuppgiftsbitradesavtal.15554.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/dataskyddsforordningensocialtjanst/raderingochrattelse.15550.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/dataskyddsforordningensocialtjanst/registerforteckning.15552.html


•  
Registerutdrag 

•  
Samtycke för att behandla 
personuppgifter 

•  
Sekretess och GDPR 

•  
SMS och e-post 

•  
SoLPUL och GDPR 

•  
Övriga frågor 

•  
Tjänster, socialtjänstens digitalisering 

•  
Utvecklingsarbeten, digitalisering 
socialtjänsten 

•  
Projekt ASI – Kan artificiell 
intelligens användas för att bättre 
förstå bedömningsinstrumentet 
ASI för missbruks- och 

beroendevården? 

•  
Utvärdera digitalisering 

•  
Välfärdsteknik, social omsorg 

•  
Aktörer 

•  
Beställarnätverk 

•  
Förstudie, 
innovationsupphandling 

•  
Vägledning, upphandling 

•  
Införandestöd, välfärdsteknik 

•  
Forskningsprojekt i 
Helsingborg 

•  
Upphandling av 
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https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/dataskyddsforordningensocialtjanst/registerutdrag.15551.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/dataskyddsforordningensocialtjanst/samtyckeforattbehandlapersonuppgifter.15557.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/dataskyddsforordningensocialtjanst/samtyckeforattbehandlapersonuppgifter.15557.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/dataskyddsforordningensocialtjanst/sekretessochgdpr.15553.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/dataskyddsforordningensocialtjanst/smsochepost.15556.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/dataskyddsforordningensocialtjanst/solpulochgdpr.15548.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/dataskyddsforordningensocialtjanst/ovrigafragor.15558.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/tjanstersocialtjanstensdigitalisering.26165.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/utvecklingsarbetendigitaliseringsocialtjansten.27128.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/utvecklingsarbetendigitaliseringsocialtjansten.27128.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/utvecklingsarbetendigitaliseringsocialtjansten/projektasikanartificiellintelligensanvandasforattbattreforstabedomningsinstrumentetasiformissbruksochberoendevarden.27486.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/utvecklingsarbetendigitaliseringsocialtjansten/projektasikanartificiellintelligensanvandasforattbattreforstabedomningsinstrumentetasiformissbruksochberoendevarden.27486.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/utvecklingsarbetendigitaliseringsocialtjansten/projektasikanartificiellintelligensanvandasforattbattreforstabedomningsinstrumentetasiformissbruksochberoendevarden.27486.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/utvecklingsarbetendigitaliseringsocialtjansten/projektasikanartificiellintelligensanvandasforattbattreforstabedomningsinstrumentetasiformissbruksochberoendevarden.27486.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/utvecklingsarbetendigitaliseringsocialtjansten/projektasikanartificiellintelligensanvandasforattbattreforstabedomningsinstrumentetasiformissbruksochberoendevarden.27486.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/utvarderadigitalisering.9381.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/valfardstekniksocialomsorg.2335.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/valfardstekniksocialomsorg/aktorer.2636.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/valfardstekniksocialomsorg/bestallarnatverk.11553.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/valfardstekniksocialomsorg/bestallarnatverk/forstudieinnovationsupphandling.15670.html
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välfärdsteknik 

•  
Välfärdsteknik, bredband 

•  
Välfärdsteknik - 
informationssäkerhet 

•  
Välfärdsteknik - 
nyttorealisering 

•  
Välfärdsteknik och 
juridik 

•  
LEDA för smartare välfärd 

•  
Stimulansmedel välfärdsteknik 
2018 

•  
Trygghetslarm 

•  
Funktionshinder 

•  
Bättre hälsa 

•  
Personlig assistans 

•  
Positionspapper 

•  
SIP – samordnad individuell plan 

•  
Öppna jämförelser, funktionshinder 

•  
Missbruk och beroende 

•  
Kontaktuppgifter missbruks- och 
beroendevård 

•  
Nationell kunskapsstyrning, socialtjänst 

•  
Huvudmannagruppen 

•  
Nationella nätverk med regionala 
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representanter 

•  
Nationell samverkan, NSK-S 

•  
Partnerskapet, socialtjänst 

•  
Regional samverkan och stödstruktur, 
RSS 

•  
Socialchefsnätverket  

•  
Personcentrerad social omsorg 

•  
Individens behov i centrum, IBIC 

•  
Psykisk hälsa 

•  
Radikalisering, våldsbejakande extremism 

•  
Uppföljning, socialtjänsten 

•  
Systematisk uppföljning, våldsutsatta 

•  
Verksamhetssystem som stöd för 
uppföljning 

•  
Verksamhetsutveckling 

•  
Äldre 

•  
Avgifter 

•  
Läkemedel, äldre 

•  
Psykisk hälsa, äldre 

•  
Rekommendation, kvalitetsarbete 
äldreboenden 

•  
Stöd för arbete med 
rekommendationen 
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•  
Filmer om att arbeta med 
rekommendationen 

•  
Sammanhållen vård omsorg, äldre 

•  
Bättre liv för sjuka äldre 

•  
Samverkan vid utskrivning från 
sjukhus 

•  
Särskilt boende, äldre 

•  
Prognos och planering, särskilda 
boenden 

•  
Utformning och forskning, 
särskilda boenden 

•  
Webbsändningar, äldre- och 
funktionsnedsättningsfrågor 

•  

Näringsliv, arbete, digitalisering 

•  
Arbetsmarknad, sysselsättning 

•  
Arbetsintegrerande sociala företag 

•  
Lärande exempel 

•  
Upphandling som 
arbetsmarknadsverktyg 

•  
EU:s strukturfonder 

•  
Extratjänster 

•  
Funktionsnedsättning och arbete 

•  
Metoder och goda exempel 

•  
Lärande exempel 
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•  
Omställning av arbetsmarknadspolitiken 

•  
Samverkan 

•  
Kommuner och arbetsförmedling i tätare 
samarbete 

•  
Arbetssökande, en gemensam ingång 

•  
Statistik, arbetsmarknad 

•  
Ungas sysselsättning 

•  
Kommunalt aktivitetsansvar 

•  
Nationellt statistikverktyg för 
uppföljning av unga 

•  
Frågor och svar 

•  
Vuxenutbildning 

•  
Internationellt perspektiv 

•  
Regionalt yrkesvux 

•  
Studiestartsstöd 

•  
Svenska för invandrare (sfi) 

•  
Utbildningsplikt 

•  
Vuxenutbildningen i Sverige 

•  
Digitalisering 

•  
Strategi för digital utveckling 

•  
Arena, strategisk digital utveckling 
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•  
Ledning, styrning, organisation, digitalisering 

•  
Digitaliseringssnurran 

•  
Nyttorealisering 

•  
Samarbete SKR, Inera, Kommentus 

•  
Befintligt stöd och tjänster 

•  
Bli delägare i Inera 

•  
Lista på kommuner som 
är delägare i Inera 

•  
Ägarråd 

•  
Organisation 

•  
Stöd och tjänster under 

utveckling 

•  
Samverkan för digitalisering 

•  
Dela Digitalt 

•  
LEDA och Mittköping 

•  
Utlysningar 

•  
SKR:s verktyg för självvärdering 

•  
Informationsförsörjning, digital infrastruktur 

•  
E-arkiv 

•  
Avropsstöd och checklista 

•  
E-legitimation 
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•  
eIDAS 

•  
Vägledningar, ramavtal, e-
legitimation 

•  
Grunddata och informationsutbyte 

•  
Mina meddelanden 

•  
Sakernas internet, IoT 

•  
SKR:s öppna data 

•  
SKR:s verktyg för att publicera 
öppna data 

•  
Stöd, öppna data 

•  
Säker digital kommunikation 

•  
Hämta personuppgifter digitalt 

•  
Checklista för kommunen 

•  
Sammanhållen digital service 

•  
Automation 

•  
Lärande exempel, automation 

•  
Digital delaktighet, öppenhet 

•  
Digital anslagstavla 

•  
E-lärande 

•  
Enklare faderskap- och 
föräldraskapsbekräftelse 

•  
Enklare företagande, Serverat 
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•  
Invånarnas inställning, digital service 

•  
Arkitektur, säkerhet 

•  
Informationssäkerhet 

•  
Enkät, kommunernas arbete 

•  
Informationssäkerhet och 
outsourcing 

•  
KLASSA, informationsklassning 

•  
Mer om KLASSA 

•  
NIS-direktivet 

•  
Nätverket HoSIS 

•  
Nätverket KIS 

•  
Molntjänster 

•  
Vägledningar, molntjänster 

•  
Forskning och innovation 

•  
Forskning och utveckling  

•  
Nätverk, kommunala 
högskolesamordnare 

•  
Horisont 2020 

•  
Innovation 

•  
Innovationsguiden 

•  
Innovationstestet 

•  
Innovationsbarometern 
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•  
Innovationsveckan 2019 

•  
Inspirera och dela 

•  
Exempel på innovationer 

•  
Samarbete med Vinnova 

•  
Samskapa och involvera 

•  
Innovationsupphandling 

•  
Styra och leda 

•  
Förbered organisationen 

•  
Testa och skapa 

•  
Näringsliv, företagsklimat 

•  
Företagsklimat 

•  
Insikt 

•  
Information till kommuner som 
vill delta i Insikt 

•  
Nya personuppgiftslagen GDPR 

•  
Öppna jämförelser Företagsklimat 

•  
Näringslivets kompetensförsörjning 

•  
Nätverk, kompetensförsörjning 

•  
Rapport, kompetensförsörjning 

•  
Regionala matchningsindikatorer 

•  
Socialfondsprojekt riktade till 
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näringslivet 

•  
Nätverk, näringslivsfrågor 

•  
Utbildning, Förenkla - helt enkelt 

•  
Deltagarlista, kommuner 

•  
Förenkla med Innovationsguiden 

•  
Samhällsplanering, infrastruktur 

•  
Besöksnäring 

•  
Statistik 

•  
Verksamheter som påverkar besöksnäringen 

•  
Fastigheter 

•  
Digitalisering 

•  
Digitalisering av byggnadsinformation 

•  
IT-stöd i fastighetsorganisationer 

•  
Fastighetsekonomi 

•  
Fastighetsförvaltning 

•  
Administrativ fastighetsförvaltning 

•  
Teknisk fastighetsförvaltning 

•  
Fonder för forskning och utveckling 

•  
Aktuella FoU-projekt 

•  
FoU-fonden för kommunernas 
fastighetsfrågor 
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•  
FoU-fonden för regionernas 
fastighetsfrågor 

•  
FoU-fonden Offentliga fastigheter 

•  
Lokalresursplanering 

•  
Allaktivitetshus 

•  
Anläggningar för kultur, idrott och fritid 

•  
Hälso- och sjukvårdens fastigheter 

•  
Omsorgsboenden 

•  
Pedagogiska lokaler 

•  
Strategisk lokalresursplanering 

•  
Miljö, energi och klimat 

•  
Energieffektivitet 

•  
Fastigheters miljöpåverkan 

•  
Innemiljö 

•  
Nyckeltal för fastigheter 

•  
Upphandling 

•  
Miljö, hälsa 

•  
Avfall 

•  
Funktionsupphandling, avfall 

•  
Förebygga avfall 

•  
Så halverade Sundsvall sitt 
matsvinn 
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•  
Tio steg för att komma igång 

•  
Nedskräpning 

•  
Buller 

•  
Kartläggning av buller 

•  
Klimat 

•  
Energi och klimat 

•  
Energiprestanda under 
byggprocessen 

•  
Klimatberäkningar 

•  
Byggande 

•  
Finanser 

•  
Livsmedel 

•  
Transporter 

•  
Klimatklippet, exempel på hållbart 
klimatarbete 

•  
Klimatsmart upphandling 

•  
Miljömål 

•  
Taxa, miljö 

•  
Ta fram din taxa 

•  
Behovsutredning 

•  
Prioriteringsprocessen, år 
1 

•  
Bedömningsprocessen, år 
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2 

•  
Utvärderingsprocessen, år 
3 

•  
Styrd tillsyn 

•  
FAPT 

•  
Behovsprioriterad tillsyn 

•  
Händelsestyrd tillsyn 

•  
Skattefinansierad tillsyn 

•  
Behovsstyrd taxa 

•  
Förankringsprocessen, år 
1 

•  
Taxebilaga 1 

•  
Taxebilaga 2 och 
3 

•  
Uppföljningsprocessen, 
år 2 

•  
Revideringsprocessen, år 
3 

•  
Fakta om behovsstyrd 
taxa 

•  
Juridiska 
förutsättningar  

•  
Fakta om tillsynsbehovet 

•  
Övningar, taxa 

•  
Statistik och enkäter, taxa 
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•  
Utbildningsmaterial från SKR 

•  
Äldre underlag 

•  
Förändringar av underlag 

•  
Synpunkter, SKR:s underlag 

•  
Livsmedel 

•  
Vatten 

•  
Dagvatten 

•  
Dricksvatten 

•  
Vattenbrist 

•  
Vattenskyddsområde, kostnad 

•  
Åtgärdsprogram vatten 

•  
Planera, bygga, bo 

•  
Boende, bostäder 

•  
Bostäder för alla 

•  
Bostäder, nyanlända 

•  
Utan bostad, hemlöshet 

•  
Metodutveckling, bostad 
först 

•  
Sekundär 
bostadsmarknad 

•  
Bostäder nyanlända, lokala exempel 
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https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/taxamiljo/synpunkterskrsunderlag.5850.html
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https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebostader/bostaderforalla.5430.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebostader/bostaderforalla/bostadernyanlanda.12490.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebostader/bostaderforalla/utanbostadhemloshet.5431.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebostader/bostaderforalla/utanbostadhemloshet/metodutvecklingbostadforst.5063.html
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https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebostader/bostadernyanlandalokalaexempel.12668.html


•  
Ramavtal, bostadshus 

•  
Ökat bostadsbyggande 

•  
Allmännyttiga bostadsföretag 

•  
Borgensavgift, modell 

•  
Byggbar mark för nya bostäder 

•  
Byggkostnader, bostäder 

•  
Byggstart efter färdig detaljplan 

•  
Markpriser bostäder 

•  
Överklaganden av detaljplaner 
och bygglov 

•  
Detaljplanering, genomförande 

•  
Kommunalt markinnehav 

•  
Underlag för exploateringsavtal 

•  
Buller, planering och byggande 

•  
Digitala detaljplaner 

•  
Planhandlingar och 
dataskyddsförordningen, GDPR 

•  
Geodata, lantmäteri 

•  
Avtal med infrastrukturbyggare 

•  
Fastighetsbildning 

•  
Geodatasamverkan 

•  
Geodesi 
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https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebostader/ramavtalbostadshus.9974.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebostader/okatbostadsbyggande.5434.html
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https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebostader/okatbostadsbyggande/allmannyttigabostadsforetag/borgensavgiftmodell.1311.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebostader/okatbostadsbyggande/byggbarmarkfornyabostader.7950.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebostader/okatbostadsbyggande/byggkostnaderbostader.30579.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebostader/okatbostadsbyggande/byggstartefterfardigdetaljplan.9488.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebostader/okatbostadsbyggande/markpriserbostader.14598.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebostader/okatbostadsbyggande/overklagandenavdetaljplanerochbygglov.28410.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebostader/okatbostadsbyggande/overklagandenavdetaljplanerochbygglov.28410.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/detaljplaneringgenomforande.314.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/detaljplaneringgenomforande/kommunaltmarkinnehav.5833.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/detaljplaneringgenomforande/underlagforexploateringsavtal.7868.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/detaljplaneringgenomforande/bullerplaneringochbyggande.8527.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/detaljplaneringgenomforande/digitaladetaljplaner.27792.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/detaljplaneringgenomforande/digitaladetaljplaner/planhandlingarochdataskyddsforordningengdpr.29497.html
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https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/geodatalantmateri.317.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/geodatalantmateri/avtalmedinfrastrukturbyggare.3376.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/geodatalantmateri/fastighetsbildning.3377.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/geodatalantmateri/geodatasamverkan.1230.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/geodatalantmateri/geodesi.5037.html


•  
Hushålls- och bostadsstatistik 

•  
Normalavtal SKR - Lantmäteriet 

•  
Svensk geoprocess 

•  
Öppna geodata 

•  
Finansiering av geodata 

•  
Material för kommunikation 

•  
Klimatanpassning 

•  
Detta vill SKR, klimatanpassning 

•  
Nätverk, klimatanpassning 

•  
Lov, byggande, tillsyn 

•  
Delegationsordning 

•  
Exempelsamling PBL 

•  
Lov och förhandsbesked 

•  
Tillsyn 

•  
Byggskedet 

•  
Nätverk, samarbeten 

•  
Taxa, plan- och bygglov 

•  
Handläggningskostnad per 
timme 

•  
Tidsuppskattningar från andra 
kommuner 
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https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/geodatalantmateri/normalavtalskrlantmateriet.1228.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/geodatalantmateri/svenskgeoprocess.4215.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/geodatalantmateri/oppnageodata.4234.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/geodatalantmateri/oppnageodata/finansieringavgeodata.29880.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/geodatalantmateri/oppnageodata/materialforkommunikation.7751.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/klimatanpassning.1665.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/klimatanpassning/dettavillskrklimatanpassning.7871.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/klimatanpassning/natverkklimatanpassning.3497.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn.313.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn/delegationsordning.4700.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn/exempelsamlingpbl.2659.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn/exempelsamlingpbl/lovochforhandsbesked.5310.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn/exempelsamlingpbl/tillsyn.7197.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn/exempelsamlingpbl/byggskedet.8827.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn/natverksamarbeten.1773.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn/taxaplanochbygglov.2205.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn/taxaplanochbygglov/handlaggningskostnadpertimme.30844.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn/taxaplanochbygglov/handlaggningskostnadpertimme.30844.html
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•  
Taxa för geografisk information 

•  
Regional planering 

•  
Strandskydd 

•  
Översiktlig planering 

•  
Regional utveckling 

•  
Regionalt utvecklingsansvar 

•  
Framgångsfaktorer regional utveckling 

•  
Lagar och förordningar 

•  
Regional utveckling i praktiken 

•  
Så finansieras regional utveckling 

•  
Regional utvecklingsstrategi, RUS 

•  
Sammanhållningspolitik, EU 

•  
Trafik, infrastruktur 

•  
Bredband, digital infrastruktur 

•  
Bredbandsutbyggnad 

•  
Digital infrastruktur för välfärdstjänster 

•  
Cykeltrafik 

•  
Regler för cykeltrafik 

•  
Drift och underhåll 

•  
Gatustatistik 
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https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur.289.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/bredbanddigitalinfrastruktur.288.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/bredbanddigitalinfrastruktur/bredbandsutbyggnad.27356.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/bredbanddigitalinfrastruktur/digitalinfrastrukturforvalfardstjanster.27357.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/cykeltrafik.290.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/cykeltrafik/reglerforcykeltrafik.6266.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/driftochunderhall.291.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/driftochunderhall/gatustatistik.5308.html


•  
Vägbelysning 

•  
EU och transportinfrastruktur 

•  
Flyg 

•  
Driftstöd 

•  
Drönare 

•  
Trafikplikt 

•  
Forskning och innovation 

•  
Godstransporter, leveranstrafik 

•  
Gångtrafik 

•  
Hållbara transporter, lokala exempel 

•  
Kollektivtrafik, persontransporter 

•  
Regionala kollektivtrafikmyndigheter 

•  
Regionalt trafikförsörjningsprogram 

•  
Samrådsformer 

•  
Särskilda persontransporter 

•  
Färdtjänst 

•  
Mobilitetsstöd 

•  
Sjukresor 

•  
Skolskjuts 

•  
Långsiktiga transportplaner 
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https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/driftochunderhall/vagbelysning.13588.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/euochtransportinfrastruktur.1233.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/flyg.27414.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/flyg/driftstod.27424.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/flyg/dronare.27425.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/flyg/trafikplikt.27423.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/forskningochinnovation.294.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/godstransporterleveranstrafik.292.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/gangtrafik.27082.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/hallbaratransporterlokalaexempel.14725.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/kollektivtrafikpersontransporter.295.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/kollektivtrafikpersontransporter/regionalakollektivtrafikmyndigheter.1235.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/kollektivtrafikpersontransporter/regionalttrafikforsorjningsprogram.5829.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/kollektivtrafikpersontransporter/regionalttrafikforsorjningsprogram/samradsformer.5830.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/kollektivtrafikpersontransporter/sarskildapersontransporter.7972.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/kollektivtrafikpersontransporter/sarskildapersontransporter/fardtjanst.3203.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/kollektivtrafikpersontransporter/sarskildapersontransporter/fardtjanst/mobilitetsstod.9682.html
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https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/kollektivtrafikpersontransporter/sarskildapersontransporter/skolskjuts.2919.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/langsiktigatransportplaner.293.html


•  
Trafikplanering, trafiksäkerhet 

•  
Trafiksäkerhet 

•  
Strategi, motorcykel och moped 

•  
Suicidprevention i fysisk miljö 

•  
Trafiksäkerhetsrevision 

•  
Övergångsställen, gångpassager 

•  
Trafikreglering 

•  
Trygghet, säkerhet 

•  
Alarmering 

•  
Brottsförebyggande 

•  
Medborgarlöften 

•  
Nätverk 

•  
Sociala insatsgrupper 

•  
Civilt försvar 

•  
Civilt försvar, kommuner 

•  
Civilt försvar, regioner 

•  
Det här gör SKR 

•  
Krisberedskap 

•  
Klimatrisker 

•  
Beredskap för värmebölja 
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https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/trafikplaneringtrafiksakerhet.2990.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/trafikplaneringtrafiksakerhet/trafiksakerhet.2982.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/trafikplaneringtrafiksakerhet/trafiksakerhet/strategimotorcykelochmoped.2988.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/trafikplaneringtrafiksakerhet/trafiksakerhet/suicidpreventionifysiskmiljo.28029.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/trafikplaneringtrafiksakerhet/trafiksakerhet/trafiksakerhetsrevision.3274.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/trafikplaneringtrafiksakerhet/trafiksakerhet/overgangsstallengangpassager.7176.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/trafikreglering.2979.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet.326.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet/alarmering.5613.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet/brottsforebyggande.645.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet/brottsforebyggande/medborgarloften.7399.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet/brottsforebyggande/natverk.1659.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet/brottsforebyggande/socialainsatsgrupper.648.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet/civiltforsvar.28143.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet/civiltforsvar/civiltforsvarkommuner.28145.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet/civiltforsvar/civiltforsvarregioner.28146.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet/dethargorskr.2618.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet/krisberedskap.332.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet/krisberedskap/klimatrisker.5690.html
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet/krisberedskap/klimatrisker/beredskapforvarmebolja.14608.html


•  
Krisberedskap, kommuner 

•  
Krisberedskap, regioner 

•  
Nätverk, krisberedskap 

•  
Process, systematiskt säkerhetsarbete 

•  
Rakel 

•  
Skydd mot olyckor, räddningstjänst 

•  
Brandskyddskontroll, sotning 

•  
Fakta om räddningstjänst 

•  
Jämställdhet i räddningstjänsten 

•  
Karta, kommunal räddningstjänst 

•  
Nätverk, kommunal räddningstjänst 

•  
Räddningsbilen BAS 

•  
Taxa, räddningstjänst 

•  
Säkerhetsskydd 

•  

Skola, kultur, fritid 

•  
Förskola, grund- och gymnasieskola 

•  
Digitalisering, skola 

•  
Dataskyddsförordningen, GDPR 

•  
Frågor och svar 
dataskyddsförordningen för 
skolan 
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•  
Metoder och vägledningar 

•  
Kravställning, skoladministrativa 
system 

•  
Så upphandlar du 

•  
Molntjänster 

•  
Lärplattor i skola och 
förskola 

•  
Vägledning, molntjänster 

•  
Nationella prov 

•  
Skattningsverktygen LIKA 

•  
Rapporter LIKA-
verktygen 

•  
Skriva sig till lärande 

•  
Webbfilter 

•  
Överenskommelser digitala 
enheter 

•  
Nationell strategi och handlingsplan 

•  
Nationell digitaliseringsstrategi 

•  
Nationell handlingsplan 

•  
Elevhälsa, skolmat 

•  
Elevhälsa 

•  
Hälsobesök, nyanlända 

•  
Sex och samlevnad 
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•  
Skolmat 

•  
Webbplatsen SkolmatSverige 

•  
Forskning 

•  
Branschöverenskommelse, 
skolforskning  

•  
Exempel, forskning utvecklar skolan 

•  
Forskarutbildade lärare 

•  
Huvudmännens expertråd för 
skolutveckling 

•  
Undervisning och arbetssätt 

•  
Lärmiljön 

•  
Läraryrket 

•  
Ledarskap 

•  
En lärande organisation 

•  
Värden och värderingar 

•  
Skolans infrastruktur för 
forskning och utveckling 

•  
Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet 

•  
Förskola, fritidshem 

•  
Fritidshem 

•  
Allmänna råd fritidshem 

•  
Fritidshemmets 
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kompetensförsörjning 

•  
Lokala exempel, fritidshem 

•  
Förskola 

•  
Annan pedagogisk verksamhet 

•  
Förskolans arbetsmiljö 

•  
Förskolans kompetensförsörjning 

•  
Förskolans lokaler 

•  
Kvalitet och måluppfyllelse i 
förskolan 

•  
Öppen förskola för språk och integration 

•  
Gymnasieskola 

•  
Antagning, interkommunal ersättning 

•  
Avbrottsförebyggande arbete 

•  
Introduktionsprogrammen 

•  
Kommunalt aktivitetsansvar 

•  
Jämställd skola 

•  
Könsskillnader i skolresultat 

•  
Mansnormer 

•  
Våldsprevention, unga 

•  
Utlysning av medel till skolor 

•  
Kultur- och musikskolor 
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•  
SKL:s satsningar, utveckla skolan 

•  
Fjärr- och distansundervisning 

•  
Distansundervisning 

•  
Fjärrundervisning 

•  
Försöksverksamhet i 
fjärrundervisning 

•  
Framgångsfaktorer för skolans 
utveckling 

•  
Förstudie Öppna jämförelser förskola 

•  
Inkluderande lärmiljöer 

•  
KARTA – en lärande 
förskoleorganisation 

•  
Modell, utveckla skolan 

•  
PRIO, arbetssätt 

•  
Om PRIO 

•  
Resultatuppföljning av PRIO 

•  
SKL:s Skolanalys 

•  
Styrning och ledning: Matematik 

•  
Särskilt begåvade elever 

•  
Utveckla lärmiljön genom DigiLys 

•  
Verktygslåda: En rektors första hundra 
dagar 

•  
Skolans kompetensförsörjning 
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•  
Registerkontroll för anställning 

•  
Skolpolitiker, ansvar 

•  
Intressebevakning 

•  
Medlemsservice 

•  
Utvecklingsprojekt 

•  
Studie- och yrkesvägledning 

•  
Genusmedveten SYV 

•  
Metodstöd, lärande exempel 

•  
Prao 

•  
Uppdrag fullföljd utbildning 

•  
IMprove 

•  
MOVES 

•  
Plug In minskar studieavbrotten på 
gymnasiet 

•  
Framgångsfaktorer i Plug In 

•  
Bemötande 

•  
Flexibilitet 

•  
Individcentrerat arbetssätt 

•  
Koll och uppföljning 

•  
Samverkan 

•  
Tre nivåer av förebyggande 
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https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/studieochyrkesvagledning.15212.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/studieochyrkesvagledning/genusmedvetensyv.14689.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/studieochyrkesvagledning/metodstodlarandeexempel.15262.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/studieochyrkesvagledning/prao.15217.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning.26377.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/improve.29238.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/moves.31118.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/pluginminskarstudieavbrottenpagymnasiet.2132.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/pluginminskarstudieavbrottenpagymnasiet.2132.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/pluginminskarstudieavbrottenpagymnasiet/framgangsfaktoreriplugin.8702.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/pluginminskarstudieavbrottenpagymnasiet/framgangsfaktoreriplugin/bemotande.24723.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/pluginminskarstudieavbrottenpagymnasiet/framgangsfaktoreriplugin/flexibilitet.24757.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/pluginminskarstudieavbrottenpagymnasiet/framgangsfaktoreriplugin/individcentreratarbetssatt.24722.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/pluginminskarstudieavbrottenpagymnasiet/framgangsfaktoreriplugin/kollochuppfoljning.24724.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/pluginminskarstudieavbrottenpagymnasiet/framgangsfaktoreriplugin/samverkan.24762.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/pluginminskarstudieavbrottenpagymnasiet/trenivaeravforebyggandearbete.19327.html


arbete 

•  
School to Work 

•  
Utvecklingsprogram för fullföljd 
utbildning 

•  
Yrk In 

•  
Vuxenutbildning 

•  
Vägledning, svar på vanliga frågor 

•  
Fristående förskolor, tillsyn 

•  
Fristående skolor, bidrag 

•  
Klagomålshantering 

•  
Kommunala resursskolor 

•  
Kopiering, avtal 

•  
Politiska partier 

•  
Reglering av skolchef i skollagen 

•  
Socioekonomisk resursfördelning 

•  
Så mycket kostar skolan 

•  
Kultur, fritid 

•  
Bibliotek 

•  
Digital delaktighet 

•  
E-böcker 

•  
GDPR och folkbibliotek 
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https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/pluginminskarstudieavbrottenpagymnasiet/trenivaeravforebyggandearbete.19327.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/schooltowork.6839.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/utvecklingsprogramforfullfoljdutbildning.29661.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/utvecklingsprogramforfullfoljdutbildning.29661.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/yrkin.25792.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/vuxenutbildning.16240.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/vagledningsvarpavanligafragor.94.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/vagledningsvarpavanligafragor/fristaendeforskolortillsyn.30956.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/vagledningsvarpavanligafragor/fristaendeskolorbidrag.205.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/vagledningsvarpavanligafragor/klagomalshantering.24389.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/vagledningsvarpavanligafragor/kommunalaresursskolor.12882.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/vagledningsvarpavanligafragor/kopieringavtal.206.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/vagledningsvarpavanligafragor/politiskapartier.207.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/vagledningsvarpavanligafragor/regleringavskolchefiskollagen.25763.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/vagledningsvarpavanligafragor/socioekonomiskresursfordelning.2632.html
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/vagledningsvarpavanligafragor/samycketkostarskolan.2785.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid.86.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/bibliotek.8405.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/bibliotek/digitaldelaktighet.13039.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/bibliotek/ebocker.89.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/bibliotek/gdprochfolkbibliotek.15414.html


•  
Kungliga biblioteket, nationellt forum 

•  
Myter om folkbibliotek 

•  
Strategi, framtidens bibliotek 

•  
Folkbildning 

•  
Mobilitetsstöd till folkhögskolorna 

•  
Idrott och anläggningar 

•  
Måttboken 

•  
Kultur- och musikskolor 

•  
Fakta om kultur- och musikskolorna 

•  
Deltagande 

•  
Verksamhet och organisation 

•  
Film om kultur- och musikskolorna 

•  
Kopiering av noter och sångtexter 

•  
Nationell politik för kulturskola 

•  
Samverkan mellan skola och kulturskola 

•  
Regional kultur 

•  
Kultursamverkansmodellen 

•  
Utveckling av 
kultursamverkansmodellen 

•  
Tjänster 

•  
Kurser och konferenser 
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https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/bibliotek/kungligabiblioteketnationelltforum.10882.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/bibliotek/myteromfolkbibliotek.15409.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/bibliotek/strategiframtidensbibliotek.8406.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/folkbildning.1912.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/folkbildning/mobilitetsstodtillfolkhogskolorna.14770.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/idrottochanlaggningar.1914.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/idrottochanlaggningar/mattboken.1908.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/kulturochmusikskolor.6968.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/kulturochmusikskolor/faktaomkulturochmusikskolorna.7552.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/kulturochmusikskolor/faktaomkulturochmusikskolorna/deltagande.7556.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/kulturochmusikskolor/faktaomkulturochmusikskolorna/verksamhetochorganisation.7551.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/kulturochmusikskolor/filmomkulturochmusikskolorna.9532.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/kulturochmusikskolor/kopieringavnoterochsangtexter.30173.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/kulturochmusikskolor/nationellpolitikforkulturskola.7555.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/kulturochmusikskolor/samverkanmellanskolaochkulturskola.9352.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/regionalkultur.8618.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/regionalkultur/kultursamverkansmodellen.8619.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/regionalkultur/kultursamverkansmodellen/utvecklingavkultursamverkansmodellen.29682.html
https://skr.se/skolakulturfritid/kulturfritid/regionalkultur/kultursamverkansmodellen/utvecklingavkultursamverkansmodellen.29682.html
https://skr.se/tjanster.428.html
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser.609.html


•  
Dokumentation 

•  
Online-kurser 

•  
Beställ utbildning 

•  
Webbsändningar 

•  
Lättläst 

•  
Vad är Sveriges Kommuner och Regioner, 
SKR? 

•  
Så här arbetar SKR 

•  
Vem betalar? 

•  
Vad gör kommunerna? 

•  
Vad gör regionerna? 

•  
English pages 

•  
Activities 

•  
Audit 

•  
Better life 

•  
Dialogue with citizens 

•  
e-Participation summit, 
Stockholm 

•  
Facts about Dialogue with 
citizens in Sweden 

•  
IT solutions for citizens 
dialogues 

•  
Energy and Climate 

204

https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/dokumentation.1427.html
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/onlinekurser.1313.html
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/bestallutbildning.2000.html
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/webbsandningar.25064.html
https://skr.se/tjanster/lattlast.410.html
https://skr.se/tjanster/lattlast/vadarsverigeskommunerochregionerskr.593.html
https://skr.se/tjanster/lattlast/vadarsverigeskommunerochregionerskr.593.html
https://skr.se/tjanster/lattlast/sahararbetarskr.594.html
https://skr.se/tjanster/lattlast/vembetalar.595.html
https://skr.se/tjanster/lattlast/vadgorkommunerna.596.html
https://skr.se/tjanster/lattlast/vadgorregionerna.494.html
https://skr.se/tjanster/englishpages.411.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities.996.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/audit.1272.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/betterlife.1273.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/dialoguewithcitizens.1276.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/dialoguewithcitizens/eparticipationsummitstockholm.1423.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/dialoguewithcitizens/eparticipationsummitstockholm.1423.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/dialoguewithcitizens/factsaboutdialoguewithcitizensinsweden.1422.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/dialoguewithcitizens/factsaboutdialoguewithcitizensinsweden.1422.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/dialoguewithcitizens/itsolutionsforcitizensdialogues.1424.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/dialoguewithcitizens/itsolutionsforcitizensdialogues.1424.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/energyandclimate.1278.html


•  
Gender equality 

•  
Benchmarking 

•  
European Charter For Equality of 
Women and Men in Local Life 

•  
Gender Mainstreaming 

•  
Human Rights, HR 

•  
HR, platform 

•  
HR education, learning 

•  
HR in Governance and 
Management 

•  
Innovation 

•  
Local examples of activities for 

integration 

•  
Preventing early school leaving 

•  
Primary Care Quality 

•  
SALAR Democracy Forum 

•  
School to Work 

•  
Background information 

•  
Events 

•  
Latest Findings and Publications 

•  
Structure and Members 

•  
Search partners for projects 

•  
Threats and violence against elected 
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https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/genderequality.16280.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/genderequality/benchmarking.16320.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/genderequality/europeancharterforequalityofwomenandmeninlocallife.27113.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/genderequality/europeancharterforequalityofwomenandmeninlocallife.27113.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/genderequality/gendermainstreaming.16319.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/humanrightshr.13318.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/humanrightshr/hrplatform.13088.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/humanrightshr/hreducationlearning.13320.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/humanrightshr/hringovernanceandmanagement.13319.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/humanrightshr/hringovernanceandmanagement.13319.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/innovation.25868.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/localexamplesofactivitiesforintegration.9339.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/localexamplesofactivitiesforintegration.9339.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/preventingearlyschoolleaving.1281.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/primarycarequality.10073.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/salardemocracyforum.7605.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/schooltowork.11353.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/schooltowork/backgroundinformation.14428.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/schooltowork/events.12815.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/schooltowork/latestfindingsandpublications.11354.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/schooltowork/structureandmembers.11355.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/searchpartnersforprojects.1599.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/threatsandviolenceagainstelectedpoliticians.27022.html


politicians 

•  
Movies about threats and 
violence 

•  
Municipalities and regions 

•  
Local self-government 

•  
Contact 

•  
The International Unit 

•  
Staff of the International Unit 

•  
The office in Brussels 

•  
SKL International 

•  
Kontakta SKR 

•  
Bryssel, SKR:s kontor 

•  
Hitta till SKR 

•  
Om SKR 

•  
Politisk organisation  

•  
Om kongressen 

•  
Kongress 2015 

•  
Beslut på kongressen 

•  
Handlingar 

•  
Motioner 

•  
Inledningsanförande, Lena 
Micko 
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https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/threatsandviolenceagainstelectedpoliticians.27022.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/threatsandviolenceagainstelectedpoliticians/moviesaboutthreatsandviolence.27023.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/activities/threatsandviolenceagainstelectedpoliticians/moviesaboutthreatsandviolence.27023.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/municipalitiesandregions.1088.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/municipalitiesandregions/localselfgovernment.1305.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/contact.1090.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/theinternationalunit.1140.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/theinternationalunit/staffoftheinternationalunit.2304.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/theinternationalunit/theofficeinbrussels.1141.html
https://skr.se/tjanster/englishpages/sklinternational.1145.html
https://skr.se/tjanster/kontaktaskr.427.html
https://skr.se/tjanster/kontaktaskr/brysselskrskontor.2042.html
https://skr.se/tjanster/kontaktaskr/hittatillskr.2040.html
https://skr.se/tjanster/omskr.409.html
https://skr.se/tjanster/omskr/politiskorganisation.495.html
https://skr.se/tjanster/omskr/omkongressen.862.html
https://skr.se/tjanster/omskr/omkongressen/kongress2015.3077.html
https://skr.se/tjanster/omskr/omkongressen/kongress2015/beslutpakongressen.7582.html
https://skr.se/tjanster/omskr/omkongressen/kongress2015/handlingar.5453.html
https://skr.se/tjanster/omskr/omkongressen/kongress2015/handlingar/motioner.6850.html
https://skr.se/tjanster/omskr/omkongressen/kongress2015/inledningsanforandelenamicko.7522.html
https://skr.se/tjanster/omskr/omkongressen/kongress2015/inledningsanforandelenamicko.7522.html


•  
Program 

•  
Sändning från kongressen 

•  
Styrelse och beredningar 

•  
Arbetsutskottet 

•  
Beredningar 

•  
Demokratifrågor 

•  
Digitalisering 

•  
EU-frågor 

•  
Kultur och fritid 

•  
Primärvård och äldreomsorg 

•  
Samhällsbyggnad 

•  
Socialpolitik och individomsorg 

•  
Tillväxt och regional utveckling 

•  
Utbildning 

•  
Delegationer 

•  
Förhandlingsdelegationen 

•  
Revisionsdelegationen 

•  
Sjukvårdsdelegationen 

•  
Handlingar och beslut, styrelsen 

•  
Meddelanden från styrelsen 
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https://skr.se/tjanster/omskr/omkongressen/kongress2015/program.4823.html
https://skr.se/tjanster/omskr/omkongressen/kongress2015/sandningfrankongressen.7540.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar.27137.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/arbetsutskottet.1585.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/beredningar.1586.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/beredningar/demokratifragor.27157.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/beredningar/digitalisering.27166.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/beredningar/eufragor.27158.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/beredningar/kulturochfritid.27159.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/beredningar/primarvardochaldreomsorg.27160.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/beredningar/samhallsbyggnad.27161.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/beredningar/socialpolitikochindividomsorg.27162.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/beredningar/tillvaxtochregionalutveckling.27164.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/beredningar/utbildning.27165.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/delegationer.2670.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/delegationer/forhandlingsdelegationen.27139.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/delegationer/revisionsdelegationen.27141.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/delegationer/sjukvardsdelegationen.27140.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen.2683.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen/meddelandenfranstyrelsen.2684.html


•  
Protokoll 

•  
Skrivelser 

•  
Revisorer 

•  
Sammanträden, datum 

•  
Valnämnden 

•  
Remissyttranden 

•  
Kansliorganisation 

•  
VD och ledningsgrupp 

•  
Inriktning och verksamhet 

•  
Förbundsavgift 

•  
Avgiftspolicy 

•  
Kännetecken och perspektiv 

•  
Stadgar 

•  
Verksamhetsidé 

•  
Verksamhetsplan och budget 

•  
Uppföljning och utvärdering 

•  
Våra företag 

•  
SKR:s kapitalförvaltning 

•  
SKR Pensionsstiftelse 

•  
SKR Företag AB 
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https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen/protokoll.2685.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/handlingarochbeslutstyrelsen/skrivelser.2686.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/revisorer.2680.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/sammantradendatum.2682.html
https://skr.se/tjanster/omskr/styrelseochberedningar/valnamnden.2681.html
https://skr.se/tjanster/omskr/remissyttranden.852.html
https://skr.se/tjanster/omskr/kansliorganisation.501.html
https://skr.se/tjanster/omskr/kansliorganisation/vdochledningsgrupp.607.html
https://skr.se/tjanster/omskr/inriktningochverksamhet.498.html
https://skr.se/tjanster/omskr/inriktningochverksamhet/forbundsavgift.496.html
https://skr.se/tjanster/omskr/inriktningochverksamhet/forbundsavgift/avgiftspolicy.497.html
https://skr.se/tjanster/omskr/inriktningochverksamhet/kanneteckenochperspektiv.499.html
https://skr.se/tjanster/omskr/inriktningochverksamhet/stadgar.3100.html
https://skr.se/tjanster/omskr/inriktningochverksamhet/verksamhetside.500.html
https://skr.se/tjanster/omskr/inriktningochverksamhet/verksamhetsplanochbudget.7951.html
https://skr.se/tjanster/omskr/uppfoljningochutvardering.2755.html
https://skr.se/tjanster/omskr/varaforetag.2757.html
https://skr.se/tjanster/omskr/varaforetag/skrskapitalforvaltning.6529.html
https://skr.se/tjanster/omskr/varaforetag/skrskapitalforvaltning/skrpensionsstiftelse.29970.html
https://skr.se/tjanster/omskr/varaforetag/skrforetagab.2758.html


•  
Bolag i koncernen 

•  
Koncernledning 

•  
Styrelse SKR Företag AB 

•  
Servicelöfte 

•  
Lediga jobb på SKR 

•  
SKL har ändrat namn till SKR 

•  
Agenda 2030 

•  
SKR:s arbete som bidrar till de 17 
globala målen 

•  
Ordförandedagen 

•  
Dataskydd inom SKR 

•  
SKR:s framtida lokalbehov 

•  
Press 

•  
CV, ordförande och vd 

•  
Foton, ladda ner 

•  
Nyheter 

•  
Nyheter, arkiverade 

•  
Pressinbjudningar 

•  
SKR i Almedalen 

•  
SKR i debatten 

•  
Debattartiklar 
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https://skr.se/tjanster/omskr/varaforetag/skrforetagab/bolagikoncernen.6530.html
https://skr.se/tjanster/omskr/varaforetag/skrforetagab/koncernledning.2759.html
https://skr.se/tjanster/omskr/varaforetag/skrforetagab/styrelseskrforetagab.2760.html
https://skr.se/tjanster/omskr/servicelofte.1244.html
https://skr.se/tjanster/omskr/ledigajobbpaskr.863.html
https://skr.se/tjanster/omskr/sklharandratnamntillskr.30020.html
https://skr.se/tjanster/omskr/agenda2030.19225.html
https://skr.se/tjanster/omskr/agenda2030/skrsarbetesombidrartillde17globalamalen.20572.html
https://skr.se/tjanster/omskr/agenda2030/skrsarbetesombidrartillde17globalamalen.20572.html
https://skr.se/tjanster/omskr/ordforandedagen.8421.html
https://skr.se/tjanster/omskr/dataskyddinomskr.16126.html
https://skr.se/tjanster/omskr/skrsframtidalokalbehov.24666.html
https://skr.se/tjanster/press.408.html
https://skr.se/tjanster/press/cvordforandeochvd.3104.html
https://skr.se/tjanster/press/fotonladdaner.2701.html
https://skr.se/tjanster/press/nyheter.7885.html
https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyheterarkiverade.5104.html
https://skr.se/tjanster/press/pressinbjudningar.2720.html
https://skr.se/tjanster/press/skrialmedalen.2700.html
https://skr.se/tjanster/press/skridebatten.28233.html
https://skr.se/tjanster/press/skridebatten/debattartiklar.2702.html


•  
Debattartiklar, arkiverade 

•  
Sociala medier 

•  
Frågor och svar om sociala medier 

•  
Riktlinjer för närvaro i sociala medier 

•  
SKR i sociala medier 

•  
Undersökningar om sociala medier 

•  
Vd:s krönika 

•  
Mer från SKR 

•  
Bloggar från SKR 

•  
Alla SKR:s blogginlägg 

•  
Arbetsgivarbloggen 

•  
Ekonomibloggen 

•  
Mänskliga rättigheterbloggen 

•  
Skolbloggen 

•  
Socialtjänstbloggen 

•  
Vårdbloggen 

•  
Cirkulär 

•  
Alla cirkulär 

•  
Sökresultat 

•  
Digitala fakturor 

210

https://skr.se/tjanster/press/skridebatten/debattartiklar/debattartiklararkiverade.6682.html
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https://skr.se/tjanster/press/socialamedier/skrisocialamedier.2415.html
https://skr.se/tjanster/press/socialamedier/undersokningaromsocialamedier.2767.html
https://skr.se/tjanster/press/vdskronika.2754.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr.430.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr.28252.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/allaskrsblogginlagg.28254.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/arbetsgivarbloggen.11543.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/ekonomibloggen.15039.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/manskligarattigheterbloggen.13942.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/skolbloggen.11546.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/socialtjanstbloggen.12000.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/bloggarfranskr/vardbloggen.11967.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular.15013.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/sokresultat.24802.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/digitalafakturor.3102.html


•  
Lärande exempel 

•  
Nyhetsbrev, prenumeration 

•  
Hjälp prenumeration, nyhetsbrev 

•  
SKR:s veckobrev 

•  
Rapporter och skrifter 

•  
Öppna jämförelser 

•  
Ekonomiskt bistånd 

•  
Tidigare Öppna jämförelser 
ekonomiskt bistånd 

•  
Energi och klimat 

•  
Folkhälsa 

•  
Tidigare Öppna jämförelser 
folkhälsa 

•  
Funktionsnedsättning - LSS 

•  
Tidigare Öppna jämförelser 
funktionsnedsättning - LSS 

•  
Funktionsnedsättning - socialpsykiatri 

•  
Tidigare Öppna jämförelser 
funktionsnedsättning - 
socialpsykiatri 

•  
Företagsklimat 

•  
Tidigare Öppna jämförelser 
företagsklimat 

•  
Grundskola 

•  
Tidigare Öppna jämförelser 
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https://skr.se/tjanster/merfranskr/larandeexempel.27322.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/nyhetsbrevprenumeration.985.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/nyhetsbrevprenumeration/hjalpprenumerationnyhetsbrev.1588.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/nyhetsbrevprenumeration/skrsveckobrev.3005.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter.27495.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser.275.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/ekonomisktbistand.1149.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/ekonomisktbistand/tidigareoppnajamforelserekonomisktbistand.7312.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/ekonomisktbistand/tidigareoppnajamforelserekonomisktbistand.7312.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/energiochklimat.4538.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/folkhalsa.1125.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/folkhalsa/tidigareoppnajamforelserfolkhalsa.4573.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/folkhalsa/tidigareoppnajamforelserfolkhalsa.4573.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/funktionsnedsattninglss.17191.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/funktionsnedsattninglss/tidigareoppnajamforelserfunktionsnedsattninglss.28428.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/funktionsnedsattninglss/tidigareoppnajamforelserfunktionsnedsattninglss.28428.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/funktionsnedsattningsocialpsykiatri.1411.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/funktionsnedsattningsocialpsykiatri/tidigareoppnajamforelserfunktionsnedsattningsocialpsykiatri.1412.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/funktionsnedsattningsocialpsykiatri/tidigareoppnajamforelserfunktionsnedsattningsocialpsykiatri.1412.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/funktionsnedsattningsocialpsykiatri/tidigareoppnajamforelserfunktionsnedsattningsocialpsykiatri.1412.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/foretagsklimat/tidigareoppnajamforelserforetagsklimat.1148.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/foretagsklimat/tidigareoppnajamforelserforetagsklimat.1148.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/grundskola.761.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/grundskola/tidigareoppnajamforelsergrundskola.764.html


grundskola 

•  
Gymnasieskola 

•  
Tidigare Öppna jämförelser 
gymnasieskola 

•  
Hemlöshet 

•  
Tidigare Öppna jämförelser 
hemlöshet 

•  
Hälso- och sjukvård 

•  
Tidigare Öppna jämförelser 
hälso- och sjukvård 

•  
Cancervård 

•  
Tidigare Öppna 
jämförelser 
cancervård 

•  
Jämställdhet 

•  
Kollektivtrafik 

•  
Tidigare Öppna jämförelser 
kollektivtrafik 

•  
Kommunal hälso- och sjukvård 

•  
Miljöarbetet 

•  
Missbruk och beroende 

•  
Tidigare Öppna jämförelser 
missbruksvård 

•  
Planläggning och tidsåtgång 

•  
Tidigare Öppna jämförelser 
planläggning och tidsåtgång 
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https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/hemloshet/tidigareoppnajamforelserhemloshet.3075.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/halsoochsjukvard.1563.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/halsoochsjukvard/tidigareoppnajamforelserhalsoochsjukvard.1570.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/halsoochsjukvard/tidigareoppnajamforelserhalsoochsjukvard.1570.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/halsoochsjukvard/tidigareoppnajamforelserhalsoochsjukvard/cancervard.1564.html
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https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/jamstalldhet.9814.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/kollektivtrafik.1131.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/kollektivtrafik/tidigareoppnajamforelserkollektivtrafik.14597.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/kollektivtrafik/tidigareoppnajamforelserkollektivtrafik.14597.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/kommunalhalsoochsjukvard.28283.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/miljoarbetet.4361.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/missbrukochberoende.1504.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/missbrukochberoende/tidigareoppnajamforelsermissbruksvard.1958.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/missbrukochberoende/tidigareoppnajamforelsermissbruksvard.1958.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/planlaggningochtidsatgang.11728.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/planlaggningochtidsatgang/tidigareoppnajamforelserplanlaggningochtidsatgang.25880.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/planlaggningochtidsatgang/tidigareoppnajamforelserplanlaggningochtidsatgang.25880.html


•  
Social barn- och ungdomsvård 

•  
Registerindikatorer 
utbildningsnivå och hälsa 

•  
Tidigare Öppna jämförelser 
social barn- och ungdomsvård 

•  
Socialtjänst, brukarundersökningar 

•  
Brukarundersökning, 
ensamkommandes 
boendesituation 

•  
Material inför 
undersökning 

•  
Tidigare 
brukarundersökningar 

•  
Brukarundersökning, 
funktionshinder 

•  
Frågor och svar 

•  
Material inför 
undersökning 

•  
Tidigare 
brukarundersökningar 

•  
Brukarundersökni
ng 
funktionshinder 
2016 

•  
Testundersökning 
2015 

•  
Brukarundersökning IFO 

•  
Material inför 
undersökning 

•  
Tidigare 
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brukarundersökningar 

•  
Socialtjänstens krisberedskap 

•  
Trygghet och säkerhet 

•  
Tidigare Öppna jämförelser 
trygghet och säkerhet 

•  
Våld i nära relationer 

•  
Tidigare Öppna jämförelser Våld 
i nära relationer 

•  
Äldre 

•  
Tidigare Öppna jämförelser äldre 

•  
Öppna jämförelser 2018 av vård 
och omsorg om äldre 

•  
Öppna jämförelser 2018 av 

äldreomsorg och kommunal 
hälso- och sjukvård 

•  
Öppna jämförelser publiceringskalender 

•  
Följ oss 

•  
Prenumerera på webbinnehåll 

•  
Hjälp, prenumerera på webbinnehåll 

•  
Ändra prenumeration, webbinnehåll 

•  
RSS-flöden 

•  
Kommuner och regioner 

•  
Fakta, kommuner och regioner 

•  
Kommunernas åtaganden 
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https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/aldre/oppnajamforelser2018avvardochomsorgomaldre.17355.html
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https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/aldre/oppnajamforelser2018avaldreomsorgochkommunalhalsoochsjukvard.28325.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/aldre/oppnajamforelser2018avaldreomsorgochkommunalhalsoochsjukvard.28325.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/aldre/oppnajamforelser2018avaldreomsorgochkommunalhalsoochsjukvard.28325.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/oppnajamforelserpubliceringskalender.3764.html
https://skr.se/tjanster/foljoss.492.html
https://skr.se/tjanster/foljoss/prenumererapawebbinnehall.893.html
https://skr.se/tjanster/foljoss/prenumererapawebbinnehall/hjalpprenumererapawebbinnehall.1618.html
https://skr.se/tjanster/foljoss/prenumererapawebbinnehall/andraprenumerationwebbinnehall.hanterapren.html
https://skr.se/tjanster/foljoss/rssfloden.rss.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner.431.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner.432.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommunernasataganden.3683.html


•  
Kommungruppsindelning 

•  
Kommunkoder 

•  
Länsregister 

•  
Regionernas åtaganden 

•  
Stad, benämningen 

•  
Så styrs Sverige 

•  
Kommuner, lista 

•  
Regioner, lista 

•  
Webbhandboken 

•  
Sidor, artiklar 

•  
Riktlinjer 

•  
Rubriker 

•  
Ingress 

•  
Brödtext 

•  
Länkar, länktexter 

•  
Dokument, bifogade filer 

•  
Relaterad information, etiketter 

•  
Kontaktuppgifter 

•  
Bilder 

•  
Video 
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https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommunkoder.2052.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/lansregister.2053.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/regionernasataganden.27748.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/stadbenamningen.2050.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/sastyrssverige.3054.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/kommunerlista.1246.html
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/regionerlista.1247.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken.7970.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/sidorartiklar.7986.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/sidorartiklar/riktlinjer.8313.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/sidorartiklar/riktlinjer/rubriker.8315.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/sidorartiklar/riktlinjer/ingress.8332.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/sidorartiklar/riktlinjer/brodtext.8333.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/sidorartiklar/riktlinjer/lankarlanktexter.8334.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/sidorartiklar/riktlinjer/dokumentbifogadefiler.8335.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/sidorartiklar/riktlinjer/relateradinformationetiketter.8336.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/sidorartiklar/riktlinjer/kontaktuppgifter.8337.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/sidorartiklar/riktlinjer/bilder.8338.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/sidorartiklar/riktlinjer/video.8339.html


•  
Flash, multimedia 

•  
Tabeller 

•  
Kategorier 

•  
Exempelsidor 

•  
Kalenderhändelser 

•  
Riktlinjer 

•  
Cirkulär 

•  
Relaterad information, etiketter 

•  
Göra bra webbsidor, tips 

•  
Effektiva texter 

•  
Innehåll på sidor, mall 

•  
Ordlista, begrepp 

•  
Webbarbetet, termer 

•  
Sökbara sidor 

•  
Uppföljning, gallring 

•  
Ämnessidor, huvudsidor, startsida 

•  
Riktlinjer, samtliga 

•  
Exempel, samtliga 

•  
Tillgänglighet på webben 

•  
SVG-ikoner 
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https://skr.se/tjanster/webbhandboken/sidorartiklar/riktlinjer/flashmultimedia.8396.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/sidorartiklar/riktlinjer/tabeller.8340.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/sidorartiklar/riktlinjer/kategorier.8515.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/sidorartiklar/exempelsidor.9746.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/kalenderhandelser.8035.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/kalenderhandelser/riktlinjer.8390.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/cirkular.25757.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/relateradinformationetiketter.8039.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/gorabrawebbsidortips.8043.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/gorabrawebbsidortips/effektivatexter.8044.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/gorabrawebbsidortips/innehallpasidormall.13652.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/gorabrawebbsidortips/ordlistabegrepp.8046.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/gorabrawebbsidortips/ordlistabegrepp/webbarbetettermer.8469.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/gorabrawebbsidortips/sokbarasidor.11063.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/gorabrawebbsidortips/uppfoljninggallring.8045.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/amnessidorhuvudsidorstartsida.8047.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/riktlinjersamtliga.8063.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/exempelsamtliga.8064.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/tillganglighetpawebben.25089.html
https://skr.se/tjanster/webbhandboken/svgikoner.28303.html


•  
Om webbplatsen 

•  
A-Ö 

•  
Om kakor 

•  
Webbkarta 

•  
Sök 

•  
Hjälp, sök på webbplatsen 
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https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen.17.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/ao.1122.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/omkakor.1113.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/omkakor/webbkarta.16.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/sok.13659.html
https://skr.se/tjanster/omwebbplatsen/sok/hjalpsokpawebbplatsen.2552.html


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

Innehåll
Sid

Innehållet hämtat från Internet 2-3 april 2014.

3 LO, LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE
http://www.lo.se

40 TCO. Tjänstemännens Centralorganisation.
TCO

74 SACO, Sveriges akademikers centralorganisation.
http://www.saco.se

99 SN. Svenskt Näringsliv.
http://www.svensktnaringsliv.se/

132 Företagarna.
http://www.foretagarna.se

149 Statistisk årsbok för Sverige 2014.
Statistik om arbetsmarknad och näringsverksamhet

152 Arbetsförmedlingen 3 april 2014
http://www.arbetsformedlingen.se

161 Andra företagareföreningar

163 Arbetsrätten på bordet under ett unikt möte
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http://wimnell.com/omr658f.pdf
http://www.lo.se
http://www.tco.se/
http://www.saco.se
http://www.svensktnaringsliv.se
http://www.foretagarna.se
http://www.arbetsformedlingen.se


Företagarna 
https://www.foretagarna.se/

Om Företagarna
• Om Företagarna
• Personuppgiftshantering
• Press
• Redaktör - logga in

Om medlemskap
• Bli medlem
• Våra medlemskap
• Medlemsförmåner
• Juridisk rådgivning FAQ

Kontakta oss
Företagarna 
Rådmansgatan 40
info@foretagarna.se
08-406 17 00
Fler kontakter
FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER 

LO, Landsorganisationen i Sverige  LO.se

• Det gör LO 

• Löner, arbetsmiljö och avtal 

• Facket försäkrar 

• Politiska sakfrågor 

• Internationellt 

• Om oss 

◦ De 14 förbunden 

◦ Organisation 

◦ LOs hantering av personuppgifter 

◦ Lediga tjänster 

◦ Kansli 

◦ Ledningen 

◦ LO-distrikten 
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https://www.foretagarna.se/
https://www.foretagarna.se/om-foretagarna/
https://www.foretagarna.se/om-foretagarna/cookies--personuppgifter/personuppgiftshantering/
https://www.foretagarna.se/om-foretagarna/om-foretagarna/press/
https://www.foretagarna.se/util/login.aspx
https://www.foretagarna.se/teckna-medlemskap/
https://www.foretagarna.se/medlemskap-formaner/vara-medlemskap/
https://www.foretagarna.se/medlemskap-formaner/medlemsformaner/
https://www.foretagarna.se/juridisk-faq/
mailto:info@foretagarna.se
https://www.foretagarna.se/kontakt/
http://www.lo.se/start/det_gor_lo
http://www.lo.se/start/loner_arbetsmiljo_och_avtal
http://www.lo.se/start/facket_forsakrar
http://www.lo.se/start/politiska_sakfragor
http://www.lo.se/start/internationellt
http://www.lo.se/start/om_oss
http://www.lo.se/start/om_oss/de_14_forbunden
http://www.lo.se/start/om_oss/organisation
http://www.lo.se/start/om_oss/los_hantering_av_personuppgifter
http://www.lo.se/start/om_oss/lediga_tjanster
http://www.lo.se/start/om_oss/kansli
http://www.lo.se/start/om_oss/ledningen
http://www.lo.se/start/om_oss/lo_distrikten


◦  
LO FAKTA 

◦  
FACKET DIREKT 

◦  
MEDIERUM 

◦  
MATERIAL 

◦  
LO PLAY 

◦  
LO BLOGGEN 

 
KONTAKT 

      

◦
◦ Hitta förbund
◦ Lyssna
◦ English
◦ Teckenspråk
◦ Lättläst

FACKET NÄRA DIG
LO finns i hela Sverige

SN, Svenskt näringsliv
https://www.svensktnaringsliv.se/

• PLAY
• FRÅGOR VI ARBETAR MED
• VÅRT MATERIAL 

Allt vårt material 
Rapporter

• Pressmeddelanden
• Remissvar
• Nyhetsbrev
• Webbutik
• Nyhetsarkiv
• Skolmaterial 

Skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
•

• KALENDARIUM
• REGIONKONTOR 

• OM OSS 
Innehåll A–Ö 

• Nyhetsbrev 
• Pressrum

• PLAY
• FRÅGOR VI ARBETAR MED 

VÅRT MATERIAL
• KALENDARIUM
• REGIONKONTOR 

 
Webb-tv
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http://www.lo.se/start/lo_fakta
http://www.lo.se/start/lo_fakta
http://www.lo.se/start/facket_direkt
http://www.lo.se/start/facket_direkt
http://www.lo.se/start/pressmeddelanden
http://www.lo.se/start/pressmeddelanden
http://www.lo.se/start/material
http://www.lo.se/start/material
http://www.lo.se/start/play_startsida
http://www.lo.se/start/play_startsida
https://loblog.lo.se/
https://loblog.lo.se/
http://www.lo.se/start/om_oss/kansli
http://www.lo.se/start/om_oss/kansli
http://www.lo.se/start/om_oss/de_14_forbunden
http://spoxy4.insipio.com/generator/se/www.lo.se/
http://www.lo.se/english/startpage
http://www.lo.se/start/om_oss/en_presentation_av_lo/teckenspraksfilm
http://www.lo.se/start/lattlast/lo_ar_14_fackforbund
https://www.svensktnaringsliv.se/
https://www.svensktnaringsliv.se/play/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/
https://www.svensktnaringsliv.se/material/
https://www.svensktnaringsliv.se/material/
https://www.svensktnaringsliv.se/material/rapporter/
https://www.svensktnaringsliv.se/material/pressmeddelanden/
https://www.svensktnaringsliv.se/material/remissvar/
https://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
https://www.svensktnaringsliv.se/material/webbutik/
https://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsarkivet/
https://www.svensktnaringsliv.se/material/skolmaterial/
https://www.svensktnaringsliv.se/material/skiljedomsreferat/
https://www.svensktnaringsliv.se/kalendarium/
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/
https://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/
https://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
https://www.svensktnaringsliv.se/pressrum/
https://www.svensktnaringsliv.se/play/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/
https://www.svensktnaringsliv.se/material/
https://www.svensktnaringsliv.se/kalendarium/
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/


Innehåll A–Ö

A
Adress
Allmänna löneavgiften
Almedalen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivaravgift
Arbetsgivareförbund
Arbetskraftsinvandring
Arbetslöshet
Arbetstider
Avsked
Avtalsrörelsen
B
Beställ
Blanketter för avsked
Blanketter för uppsägning
Blekinge län
Bli medlem
Bolagsskatt
Branschföreningar
Bryssel
C
Cookies
CSR
Curt Nicolin-priset
D
Dalarnas län
Debattartiklar
Digitalisering

Dolda skatter
E
Ekonomiska läget
Elmarknaden
Energi
Energiskatt
English
Enkla jobb
Entreprenörskap i skolan
EU:s inre marknad
Europa
Europeisk arbetsmarknad
Event
F
Facebook
Fakta om löner och arbetstider
Falun
Fokus på jobben
Fokus på skatterna
Forskning
Frihandel
Företag
Företagens betydelse för samhället
Företagsamt med Carola Lemne
Företagsklimat
Förhandling
G
Gotland
Gotlands län
Grafisk profil
Gävle
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https://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/kontakt/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/visa-dolda-skatter/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/almedalen/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/matchning-arbetsmarknad/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/visa-dolda-skatter/
https://www.svensktnaringsliv.se/medlemsorganisationer/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/arbetskraftsinvandring/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/ungdomsarbetsloshet/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/fakta-om-loner-och-arbetstid/
https://www.svensktnaringsliv.se/material/blanketter-for-uppsagning-eller-avsked_566733.html
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/avtalsrorelsen/
https://www.svensktnaringsliv.se/material/webbutik/
https://www.svensktnaringsliv.se/material/blanketter-for-uppsagning-eller-avsked_566733.html
https://www.svensktnaringsliv.se/material/blanketter-for-uppsagning-eller-avsked_566733.html
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/blekinge/
https://www.svensktnaringsliv.se/medlem/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/minska-skatt-pa-foretagande/
https://www.svensktnaringsliv.se/medlemsorganisationer/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/europa/
https://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/information-om-cookies-och-personuppgifter_568353.html
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/csr/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/nicolinpriset/
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/dalarna/
https://www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/digitalisering/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/visa-dolda-skatter/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/lagre-elpris/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/miljo-energi-klimat/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konkurrenskraftiga-skatter/
https://www.svensktnaringsliv.se/english/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/enkla-jobb/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/entreprenorskap-i-skolan/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/tjanstedirektivet/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/europa/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/arbetsmarknad-europa/
https://www.svensktnaringsliv.se/kalendarium/
https://www.facebook.com/svensktnaringsliv
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/fakta-om-loner-och-arbetstid/
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/dalarna/
http://blogg.svensktnaringsliv.se/fokus-pa-jobben
http://blogg.svensktnaringsliv.se/fokus-pa-skatterna/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/forskning/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/frihandel/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/nyforetagande/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagens-valfardsavtryck/
https://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/foretagsamt-Carola-Lemne/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/avtalsrorelsen/
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/gotland/
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/gotland/
https://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/grafisk-profil/
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/gavleborg/


Gävleborgs län
Göteborg
H
Hallands län
Halmstad
Högupplösta bilder
I
In English
Infrastruktur
Innovationer
Integration
Integritetspolicy
Invandring
J
Jobb
Jobba med lönen
Jämställdhet
Jämtlands län
Jönköping
Jönköpings län
K
Kalendarium
Kalmar
Kalmar län
Kapitalbeskattning
Karlshamn
Karlstad
Kilometerskatt
Klimat
Kollektivavtal
Kollektivavtal - så funkar det

Kommentaren
Kommunranking
Kompetensförsörjning
Konfliktregler
Konjunktur
Konjunkturrapport
Konkurrensrätt
Kontakta oss
Kontaktuppgifter
Kort om sajten
Kronobergs län
Kvinnor styrelser
Kvotering
L
Lagen om anställningsskydd
LAS
Lediga tjänster
Linkedin
Linköping
Logotyp
Lokalt företagsklimat
Luleå
Läromedel
Lönebildning
Lönestatistik
M
Malmö
Matchning på arbetsmarknaden
Medarbetare
Medlemsavgift
Medlemskap
Medlemsorganisationer
Medlemsuppgift
Miljö
Miljölagstiftning
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https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/gavleborg/
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vastra-gotaland/
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/halland/
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/halland/
https://www.svensktnaringsliv.se/medarbetare/
https://www.svensktnaringsliv.se/english/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/infrastruktur/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/forskning/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/integration/
https://www.svensktnaringsliv.se/dataskydd/integritet-och-behandling-av-personuppgifter_697219.html
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/arbetskraftsinvandring/
https://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/lediga-tjanster/
https://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvotering/
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/jamtland/
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/jonkoping/
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/jonkoping/
https://www.svensktnaringsliv.se/kalendarium/
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/kalmar/
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/kalmar/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/minska-skatt-pa-agande/
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/blekinge/
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/varmland/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/minska-skatt-pa-foretagande/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/miljo-energi-klimat/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konfliktregler/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/avtalsrorelsen/sa-fungerar-kollektivavtal_566056.html
https://www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kompetensforsorjning/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konfliktregler/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/osund-konkurrens/
https://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/kontakt/
https://www.svensktnaringsliv.se/medarbetare/
https://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/kort-om-sajten_558053.html
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/kronoberg/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvotering/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvotering/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/las/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/las/
https://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/lediga-tjanster/
https://www.linkedin.com/company/svenskt-n-ringsliv
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/ostergotland/
https://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/grafisk-profil/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/norrbotten/
https://www.svensktnaringsliv.se/material/skolmaterial/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/lonesattning/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/fakta-om-loner-och-arbetstid/
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/skane/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/matchning-arbetsmarknad/
https://www.svensktnaringsliv.se/medarbetare/
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Tidningar, tidskrifter, förlag, radio, TV o d  ” Stora dagstidningar dränerar stödet till de 
lokala medierna”
DN TISDAG 10 DECEMBER 2019

" DN. DEBATT 20191210
Det nya mediestödet skulle särskilt stärka lokaljournalistiken i 
svagt bevakade områden. Men största delen av de ökade resurser-
na har gått till några få stora dagstidningar. Inte ens hälften av det 
stöd som lokalmedier ansökte om kunde delas ut. Det är en gåta 
varför regeringen konstruerat stödet så här, skriver Gunnar 
Nygren, Carina Tenor och Lars Truedson.

När journalistiken årligen förlorar en halv miljard i annonsintäkter, i 
nivå med hela mediestödet, är det dags för politiken att se till att 
pengarna används där de bäst behövs.

Vår analys är att journalistiken under de senaste decenniernas digitali-
sering försvagats mest längst ute i periferin, på de små orterna. 

Nedlagda lokalredaktioner och centralisering i de stora mediekon-
cernerna urholkar på många platser den lokala journalistiken. Till detta 
kommer nedläggningar av dagliga lokaltidningar, som Laholms 
Tidning och senast Östra Småland.

För att hantera denna situation på ett effektivt sätt infördes i år det nya 
mediestödet med ett särskilt stöd för att stärka lokaljournalistiken i 
svagt bevakade områden. Det nya stödet är en direkt följd av den 
medieutredning som pekade på att allt större delar av Sverige ställdes 
utan lokala medier.
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Men av denna mediepolitiska vante har det bara blivit en tumme. 
Visserligen har ett antal kommuner fått mer lokaljournalistik, men den 
allra största delen av de ökade resurserna till mediestöd har gått direkt 
in i några få stora dagstidningars sinande kassor. Inte ens hälften av det 
stöd som lokalmedier ansökte om till svagt bevakade områden kunde 
delas ut.

Institutet för Mediestudier kan i den årsbok som publiceras i veckan 
visa att det nya lokaljournalistikstödet ändå gjort skillnad. I 
Mediestudiers databas över redaktioner med lokalbevakning 
(kommundatabas.mediestudier.se) har ökningen av redaktionslösa 
kommuner, de ”vita fläckarna”, stannat av i år. Det är första gången 
sedan vi började räkna redaktioner 2015 som de vita fläckarna inte har 
brett ut sig från ett år till nästa, och skälet är bland annat att ett par 
kommuner har fått ökad bevakning tack vare det nya mediestödet.

Lokalredaktioner har öppnat i till exempel Bräcke och Jokkmokk, och 
andra kommuner utan redaktion, som Hofors, Sorsele, Vårgårda och 
Ragunda har dessutom fått specialbevakning av journalister baserade 
på en annan ort.

Det totala antalet redaktioner med lokal samhällsbevakning fortsätter 
visserligen minska, men minskningen tycks inte längre slå mot de 
redan mest utsatta kommunerna.

Men effekten skulle alltså ha kunnat vara mycket större – om inte det 
ökande mediestödet i stället gått till ett fåtal stora tidningar. Bakom 
detta faktum ligger en statsbudget som klumpar ihop allt mediestöd i 
en enda påse, och där lokaljournalistikens vita fläckar får det som blir 
kvar när de skenande driftsstöden delats ut.

Så här fungerar systemet: För hela 2019 fick mediestödet 652 miljoner 
ur statens kassa. I första hand går mediestödet till det som kallas 
driftsstöd, statens bidrag till dagstidningar som har en svag ställning 
på annonsmarknaden. Fram till i år gällde detta främst så kallade 
andratidningar, de som har en större konkurrent som har tagit de flesta 
annonserna. Detta stöd är en rättighet för de tidningar som uppfyller de 
kriterier som regeringen ställer upp, och en magisk gräns är en 
hushållstäckning på 30 procent. Om en dagstidning sjunker under detta 
anses den vara tillräckligt svag för att få mediestöd.

Under 2019 gick 515 miljoner av mediestödet till driftsstöd, en ökning 
med 106 miljoner från året innan. Nästan hela ökningen beror på att 
upplagan (analogt och digitalt) för tre stora tidningar sjunkit tillräck-
ligt för att de ska komma in i systemet – GöteborgsPosten, Nerikes 
Allehanda och Gefle Dagblad. Tre tidigare starka förstatidningar som 
nu når färre än 30 procent av hushållen på sina utgivningsorter.

Visserligen innebär stödet till de tre stora tidningarna att de får bättre 
förutsättningar för den lokala journalistiken i dessa tre relativt 
välbevakade städer med omnejd. Men det innebär samtidigt att det 
knappt blev några pengar kvar till det nya och omtalade stödet för 
lokaljournalistik. Inte heller till det innovationsstöd som ska hjälpa 
dagstidningarna i den digitala omställningen.

När lokaljournalistikstödet skulle fördelas i våras fanns det 101 
kvalificerade ansökningar på sammanlagt 71 miljoner kronor för att 
stärka den lokala journalistiken i områden där lokalredaktioner lagts 
ner och bevakningen nästan upphört. Men bara 30 miljoner kunde 
delas ut till de mest behövande områdena. Insatser för 40 miljoner fick 
nej. Inte för att de inte uppfyllde kraven utan bara för att det inte fanns 
pengar kvar i systemet.
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Det nya stödet till lokaljournalistik fungerar alltså, men många 
områden får inte del av det. Inför 2020 ser det ännu mörkare ut. Nya 
tidningar kvalificerar sig för driftsstöd.

Bara de fyra nya stora mottagarna Sydsvenska Dagbladet, VLT, Upsala 
Nya Tidning och Norrbottens-Kuriren kommer att kunna kvittera ut 
sammanlagt drygt 100 miljoner kronor när besluten är tagna. Nästan 
lika mycket som riksdagen beslutat att öka mediestödet med under 
2020. Det innebär att det inte heller under 2020 blir möjligt att stödja 
den lokala journalistiken på det sätt som medieutredningen avsåg. Det 
finns knappt några pengar kvar när de stora tidningarna fått sitt 
driftsstöd.

De lokala medierna är en del av demokratins infrastruktur, och syftet 
med det nya stödet till lokaljournalistik i svagt bevakade områden var 
att återskapa en del av denna infrastruktur. Denna effekt hade blivit 
ännu större om stödet till lokaljournalistik haft en egen post i 
budgeten, och inte bara blivit dagens restpost när de stora driftsstöden 
delats ut. Då hade alla de 101 kvalificerade ansökningarna under 2019 
kunna få det stöd som dessa svagt bevakade områden så väl behöver, 
och då skulle också de nya ansökningar som kommer 2020 kunna få 
stöd. I detta lokaljournalistikstöd går varje krona till en förbättrad lokal 
bevakning.

Varför regeringen klumpar ihop alla mediestöd på detta sätt och där-
med reducerar det välbehövliga och bevisligen effektiva lokaljourna-
listikstödet är en gåta. Eller också är det ett tecken på att regeringen 
blivit överraskad av hastigheten i de stora dagstidningarnas upplageras 
och annonskris. Eller också är det bara ett budgettekniskt förbiseende.

Vad än orsaken är, så borde det finnas möjlighet att garantera att den 
lokala journalistiken i svagt bevakade områden får det stöd som 
avsågs. Om den politiska viljan finns.

Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola, 
ledamot i Mediestödsnämnden
Carina Tenor, journalist, från årsskiftet doktorand i medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.
Lars Truedson, föreståndare för Institutet för mediestudier "

"Bakgrund. Mediestudier
Mediestudiers årsbok utges årligen av Institutet för Mediestudier. I 
årets bok ges en bild av förutsättningarna för journalistiken i hela 
landet.

Institutet för Mediestudier granskar kvaliteten på svensk journalistik 
och förutsättningarna för journalistik av god kvalitet i landet. Arbetet 
sker med forskning som verktyg. Mediestudier är en oberoende 
förening och finansieras av de fackliga centralorganisationerna, 
Svenskt näringsliv, ett antal stora företag och enskilda fackförbund 
samt organisationer från civilsamhället som Riksidrottsförbundet och 
Svenska kyrkan. Forskningsmedel kommer från bland annat Marcus 
och Marianne Wallenbergs stiftelse. "
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" Gränserna flyttas fram i attackerna mot 
public service
DN ONSDAG 11 DECEMBER 2019

Inför valet i Storbritannien har konservativa politiker försökt 
underminera public service. Påhoppen följer en lång tradition och 
går nu igen i svensk debatt. Respekten för oberoende journalistik 
måste värnas, skriver Thomas Mattsson, tidigare chefredaktör för 
Expressen.

Att titta ner på nyhetsredaktionen i new Broadcasting House i London 
är rätt imponerande. 460 journalister vid olika deskar, nästan alla 
bemannade dygnet runt, dirigerande all den journalistik som BBC med 
sina 35 000 medarbetare pumpar ut.

BBC, public service-bolagens public service-bolag, är sedan 1932 
själva sinnebilden för allt det som Sveriges Television, Sveriges Radio 
och Utbildningsradion vill vara. Men där som här hotar hökarna.

Bara dagar före det brittiska extravalet attackeras BBC från både höger 
och vänster. Channel 4, den reklamfinansierade men statsägda kanalen 
som också definieras som public service, har till och med hotats med 
indraget sändningstillstånd av det konservativa regeringspartiet.

Hur kunde det bli så där?
Och hur hamnade vi här?
Med sverigedemokrater som vill slå samman de tre public service-
bolagen, ”reformera” verksamheterna och skapa ett vetenskapsråd som 

granskar innehållet? Med kristdemokrater och moderater som vill 
smalna av innehållet i SVT, SR och UR?

Det pågår en maktkamp nu, där som här, och respekt för fri och 
oberoende journalistik gäller inte alltid längre.

Ett exempel: Boris Johnson vägrar den traditionella partiledarintervju i 
BBC som alla andra premiärministerkandidater ställer upp på. Ett 
exempel till: när Channel 4 höll partiledardebatt om klimatet dök en 
Johnson förvisso upp, dock Stanley Johnson – Boris Johnsons far. 

Premiärministerpappan kom i sällskap med sonens partikamrat 
Michael Gove, som oinbjuden försökte forcera sig in i studion för att 
delta i diskussionen, med argumentet att han minsann var före detta 
miljöminister. När kanalen vägrade – det var ju en partiledardebatt – 
dokumenterades detta av Goves eget tv-team. Resultatet blev en pr-
kupp där han slog fast att han hade utsatts för ett ”förnekande av 
demokrati”. (Channel 4 svarade med att på Boris Johnsons plats i 
studion ställa en isskulptur som inför tittarnas ögon smälte samtidigt 
som det snackades om klimatkrisen.) Bisarrt nog är dessutom Michael 
Gove själv en före detta journalist som jobbat för både BBC och 
Channel 4.

Under valrörelsen har de konservativa också manipulerat BBC-
innehåll och använt som reklamvideo på Facebook; 430 000 visningar 
senare stoppade techjätten annonsen, men någon ursäkt har BBC inte 
fått.

Undermineringen av BBC har pågått under lång tid. Tony Blair 
klagade så mycket på BBC-granskningen av motiven till Irakkriget 
2003 att public service-jättens chef och styrelseordförande båda 
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avgick. Harold Wilson, den premiärminister som vann flest brittiska 
val under hela 1900-talet, utnyttjade sin makt för att tillsätta en BBC-
ordförande med det oblyga uppdraget att motarbeta bolaget. Och så 
vidare.

Riktigt så här långt har det ännu inte gått i Sverige, ännu, men det 
saknas inte försök till konfrontation.

Det konservativa block som i Sverige vill ge sig på public service 
samlar bara 154 av 349 röster i riksdagen, men Moderaterna i 
Stockholms län vill helt lägga ner SVT, SR och UR medan 
Sverigedemokraterna i Blekinge ville förbjuda politisk satir i public 
service.

Sakta men säkert flyttas gränserna för det acceptabla; trots en yttrande-
frihetslag som utgår från världens äldsta tryckfrihetsförordning tycker 
Näringslivets medieinstitut att det är rimligt att kräva ”reformer där 
liberalers och nationalisters intressen sammanfaller” (SvD 8/12).

Näringslivets medieinstitut vill se ett samarbete mellan SD, M och KD 
för ”en oberoende strukturell granskning av hela public services 
utbud”. Till stöd för sin sak anför man egna kartläggningar av anmälda 
publiceringar i public service, där Granskningsnämnden antingen varit 
kritisk eller fällt innehållet.

I den första rapporten fann man 50 fällningar för partiskhet, från 2012 
och framåt. Endast 12 av dessa publiceringar kunde emellertid beslås 
med ett vänsterperspektiv, i enlighet med den så kallade gal–tan-
skalan.

I en uppföljande sammanställning med fall mellan 2006 och 2012, där 
Granskningsnämnden var kritisk mot partiskhet men inte fällde 
innehållet, fann Näringslivets medieinstitut 40 fall varav 11 kunde 
placeras på den gröna, alternativa och libertära halvan av gal–tan-
skalan.

Om detta utfall ska svara på rapporternas gemensamma rubrik, ”Public 
service – en bastion för vänsterliberaler?”, torde svaret bli nej. 12 
fällningar och 11 publiceringar som inte fälldes framstår knappast som 
någon övertygande bevisföring, mot bakgrund av att SVT uppger sig 
ha sänt över 200 000 timmar tv och SR säger sig ha sänt en miljon 
timmar radio under dessa 13 år.

BBC har en publik om 426 miljoner personer i veckan, men historia 
och räckvidd är ingen garant mot ogenerade försök att påverka 
bolaget. Där som här presenteras enstaka exempel på misstag i 
nyhetsförmedlingen som underlag för behovet av hårdare styrning av 
public service.

Precis som i Storbritannien flyttas de public service-kritiska 
positionerna fram i Sverige, och förslag om ökad kontroll utifrån 
närmast obefintlig evidens om politisk partiskhet riskerar att skymma 
mer relevanta meningsutbyten som dem om public service-bolagens 
mediemarknadspåverkan.

Polen och Ungern är skräckexemplen, förstås, men public service är 
satt under tryck också i Storbritannien. Sverige nästa?

Thomas Mattsson " 

229



" Ännu tuffare tider väntar för 
tidningsbranschen
DN TORSDAG 12 DECEMBER 2019

På onsdagen släpps Institutet för mediestudiers årliga rapport om 
mediebranschens tillstånd. Den visar på positiv utveckling på vissa 
håll. Men vid horisonten ser det mörkt ut.

Rapporten behandlar bland annat nedskärningar på redaktioner, 
annonsförsäljningen och vilka områden som saknar journalistisk 
bevakning. 

Först det positiva: Antalet kommuner som saknar lokal nyhetsredak-
tion har inte ökat, utan är i år 46 stycken, precis som föregående år. 
Och även om nedskärningarna inom branschen fortsätter, är det i 
minskad takt mot tidigare. Mellan år 2017 och 2019 minskade antalet 
journalister med drygt fyra procent. Tidigare har redaktionerna bantats 
mycket hårdare: sedan 2013 har en fjärdedel av antalet journalister 
försvunnit.

Lars Truedson är föreståndare för Institutet för mediestudier. Han 
säger att antalet underbevakade områden är oförändrat tack vare det 
nya mediestödet som inrättades i år, som ska stärka den journalistiska 
närvaron i svagt bevakade områden: två kommuner tappade sina sista 
redaktioner, men två andra fick tillbaka sina.

– En annan faktor i att nedskärningarna minskat tror jag är samman-
slagningarna där större koncerner köpt upp nedläggningshotade 
tidningar men behållit främst journalisterna, säger han.

De många åren med nedskärningar har dock påverkat hur många som 
utbildar sig och söker sig till yrket. Flera företag, främst på 
landsbygden, menar att det blivit svårt att rekrytera personal.

– Vem vill bli journalist när det inte finns jobb? Utbildningar som 
Poppius, där man betalar för att bli journalist, har det tufft nu. Även 
andra utbildningar har lågt tryck. Har man höga betyg är det inte 
journalist man i första hand blir, säger Truedson.

Dagspressen har historiskt sett vilat på två ben ekonomiskt: 
läsarintäkter, försäljning av lösnummer och prenumeration, och 
annonsförsäljning. Men det andra benet verkar nu vara på väg att 
förtvina: nyhetsjournalistikens andel av reklamintäkterna har halverats 
sedan 2008. Förra året, liksom flera föregående år, sjönk 
reklamintäkterna till journalistik med över en halv miljard kronor. Det 
är en förlust i nivå med hela presstödet. Trots det slog den totala 
annonsmarknaden rekord. Det bådar inte gott för framtiden, tror 
Truedson.

– Det vi vet om 2019 utifrån preliminära siffror är att annonsmark-
naden har rasat ihop och det har drabbat dagspress och andra medier. 
Ska vi titta framåt är det väldigt oroande: ett antal mediers resultat-
räkning har gått riktigt åt skogen andra halvåret 2019 på grund av att 
annonstappet accelererar.

2016 till 2018 var all time high för annonsmarknaden, men all time 
low vad gäller annonspengar till journalistik, säger han.

– Så nu är vi i en begynnande annonslågkonjunktur där det inte blir ett 
nytt rekordår, om jag tytt tecknen rätt. Så om man förlorar 
annonsintäkter i högkonjunktur, vad gör man då inte i lågkonjunktur?
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– Effekten kommer bli att medborgarna får den journalistik de är 
beredda att betala direkt för. Hela branschen går mot ett ökat beroende 
av läsarintäkter. 

Tv och radio går däremot bra, TV4 gjorde 2018 en rekordvinst på 1,3 
miljarder kronor. Dels beror det på spelannonserna, säger Truedson. 
Ett annat skäl är att tv är ett räckviddsmedium för annonsörer som vill 
kunna nå hela befolkningen samtidigt för att berätta om något stort.

– Då finns bara tv för att göra det, i dagspressen måste man samordna 
stora paket men tidningarna har låga täckningsgrader; så ser 
annonsköparlogiken ut. Dagspressen får även spö på det lokala planet 
där småföretag vänder sig till digitala tjänster och sociala medier. Man 
kan köpa Facebookannonser riktade mot de boende i området som är i 
rätt ålder eller kön, det är mycket billigare att annonsera än digitalt hos 
dagstidningar. På 1900-talet var man tvungen att vara klantig för att 
inte bli rik med en stark dagstidning, men nu måste man vara extremt 
skicklig för att kunna tjäna pengar på den. 

I en artikel i DN (”Lokaljournalistiken hotas i dagstidningsdödens 
spår”, 4/12) är det flera röster som efterfrågar en ökning av det statliga 
mediestödet. Men det skulle kunna skapa en situation som hotar 
mediernas självständighet, säger Truedson, eftersom en dagstidning 
för att få söka stödet måste ha en hushållstäckning på under 30 procent 
på utgivningsorten.

– Men vi riskerar få en situation inom kort där alla svenska tidningar 
har rätt till stödet eftersom de alla ligger under 30 procent-spärren. 
Poängen med fria medier är att man ska äga sina produktionsmedel 
och kunna be folk dra åt helvete, oavsett om det är stat eller lokala 
annonsörer. Det blir lite märkligt med ett system där alla får stöd, 

kanske måste man förskjuta gränsen – om man vill att mediestödet ska 
gå till de mest behövande kanske man måste sänka gränsen till 25 eller 
20 procent.

Siffrorna visar även att hushållen är mer beredda att betala för 
underhållning än för journalistik. Ett hushåll lägger i genomsnitt 6 500 
kr per år på rörlig bild som Netflix eller C More, medan man bara 
köper nyhetsmedier för i snitt för 1 700 kr. Truedson nämner även att 
teleoperatörerna tagit en del av mediepengarna.

– Vi är beredda att köpa mobiltelefoner och betala för abonnemang 
med många gigabyte surf för att kunna se rörligt innehåll på mobilen, 
så på ett sätt är det en mediekostnad. Vi har gått från ett underskott på 
media till ett enormt överskott i utbudet och vi väljer snarare 
underhållning än nyheter. 

Dessutom måste man numer ofta betala för det som förut varit gratis, 
journalistik på nätet, även om Truedson tror att det är ett beteende som 
kan förändras.

– Det ser ut att vara möjligt att få folk att förstå att det kostar att göra 
journalistik på nätet.

Kristofer Ahlström
kristofer.ahlstrom@dn.se "
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"TV4 släcks ner för vart tredje hushåll
DN ONSDAG 11 DECEMBER 2019

Com Hems kunder får från och med i dag klara sig utan TV4. 
Företagen har inte lyckats komma överens om ett nytt avtal.

Tele2-ägda Com Hem meddelade på tisdagskvällen att man släcker ner 
TV4:s kanaler och C More vid midnatt natten till onsdag.

Tidigare under kvällen träffade Tele2:s vd Anders Nilsson cheferna för 
TV4 och dess ägare Telia, Casten Almqvist och Christian Luiga, men 
förhandlingen resulterade inte i något nytt avtal. När kanalerna släcks 
drabbas en tredjedel av Sveriges hushåll, enligt Tele2.

Enligt Tele2 har bolaget velat förhandla om nya rättigheter med Telia 
och TV4 i ett halvår. Tele2 hävdar att ett avtal krävs för att företaget 
ska kunna digitalisera 1,6 miljoner hushåll under det kommande året.
TV4 har erbjudit Com Hem att sända kanalerna fritt, utan avtal, en 
månad till. Men Com Hem har avfärdat erbjudandet. TV4:s vd Casten 
Almqvist kallar det obegripligt – och menar att Com Hem därmed stjäl 
tv-julen för miljoner tittare.

”Det här är ett riktigt tråkigt och onödigt beslut. Det är en sak att vi 
inte kommer överens, men det är oansvarigt att låta det gå ut över 
tittarna”, säger Almqvist i ett pressmeddelande.

TT "

"Tv-bråket – så påverkas kunderna
DN TORSDAG 12 DECEMBER 2019

Natten till onsdagen släcktes TV4 och C More för kunder hos Com 
Hem och Boxer.  DN reder ut hur konflikten påverkar tv-tittarna.

1 Varför kan man inte se TV4 längre om man har Com Hem eller 
Boxer?
Tele2-ägda Com Hem och Teliaägda TV4 har inte kunnat enas om ett 
nytt avtal. Enligt Tele2 har man försökt få till förhandlingar i ett 
halvårs tid om nya rättigheter i samband med att bolaget under 2020 
digitaliserar 1,6 miljoner hushåll. 

TV4 menar att Tele2 inte är villigt att betala för de nya rättigheterna. 
Enligt Tele2 har man inte erbjudits några konkreta förslag och 
diskussionen har därför ännu inte kommit till en punkt där pris 
förhandlas.

2 Hur många kanaler är det som försvinner? 
Kanalerna som släckts är TV4, TV4 Guld, TV4 Fakta, TV4 Film, SF-
kanalen, Sjuan, TV12, Sportkanalen samt C More.

3 Hur länge kommer det att dröja innan man kan se TV4?
Tills ett nytt avtal är på plats. Enligt Tele2 är det för tidigt att säga hur 
lång tid förhandlingarna kan ta. Företaget uppger att det första seriösa 
mötet hölls bara timmar före släckningen.

4 Kan jag se programmen via TV4:s playkanal?
TV4:s innehåll finns att se gratis på TV4 Play. Kanalerna går att se på 
C More kostnadsfritt i fyra veckor.
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5 Kan jag få ersättning om jag är kund hos Com Hem eller Boxer?
Kunder hos Com Hem och Boxer har fått sms eller mejl med en länk 
till individuella ersättningar. Dessa beror på vilket kanalpaket kunden 
har.

Bland annat får alla betalande kunder tillgång till flera linjära tv-
kanaler kostnadsfritt. Premiuminnehåll från C More ersätts med 
motsvarande från Viaplay.

Kunder hos Com Hem och Boxer som har mobilabonnemang hos 
Tele2, Comviq eller Com Hem fick också obegränsad mobildata från 
och med i går, onsdag.

Mer information finns på Com Hems och Boxers hemsidor.

Gustav Olsson
gustav.olsson@dn.se " 

"Fortsatt dödläge i tv-bråket
DN FREDAG 13 DECEMBER 2019

Än en gång har parterna i tv-bråket träffats i ett möte för att 
förhandla. Men efter mötet klargör TV4 att det dröjer innan Com 
Hem kan sända TV4 igen. – Först måste vi i lugn och ro träffa alla 
marknadens aktörer som är intresserade, och de är många, säger 
TV4:s vd Casten Almqvist.

Com Hem och TV4 träffades under torsdagen för att hitta en lösning 
på konflikten.

– Tyvärr ville de inte förhandla med oss. Vi tycker så klart att det är 
beklagligt, säger Viktor Wallberg, kommunikationsdirektör på Tele2 
som äger Com Hem, efter mötet.

TV4 konstaterar att det kommer att dröja innan Com Hem kan sända 
TV4 igen. Enligt Casten Almqvist är TV4 bundna genom åtaganden 
till EU-kommissionen att erbjuda rättigheter för internet-tv, så kallade 
OTT-rättigheter, till minst en aktör på marknaden efter Telias köp av 
TV4.

– Vi har lovat och åtagit oss att förhandla med alla marknadens aktörer 
på lika villkor, säger Casten Almqvist.

Förhandlingarna kommer att inledas under första kvartalet 2020, 
tillägger han.

Natten mot onsdag släcktes TV4:s och C Mores sändningar för Com 
Hems 1,6 miljoner kunder.

TT "
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" SVT satsar på berättelser och nyheter om 
hela Sverige
DN FREDAG 13 DECEMBER 2019

Sveriges Television satsar på fler svenska originalmanus för att 
stärka berättelserna om Sverige. Samtidigt kommer SVT att 
kraftigt utöka sin redaktionella närvaro i hela landet, skriver 
Hanna Stjärne, vd för SVT.

Ibland i den rätt hetsiga debatt om public service som präglat hösten 
hör jag sägas: nu när vi lever i ett överflöd av både kultur och nyheter, 
då behövs inte public service längre. Men jag tror att det är precis 
tvärtom – att digitaliseringen och internationaliseringen gjort att det är 
viktigare än någonsin. Att saklig och trovärdig journalistik behövs i en 
värld där det blir allt svårare att skilja fakta från påståenden och 
rykten. Att det aldrig varit viktigare att förstå vad som händer i olika 
delar av Sverige.

I vår tid är det också mer som drar människor isär. Då blir det viktigare 
att samla Sverige till upplevelser som vi delar, till gemenskap och en 
känsla av att höra till. Därför är jag glad att det nu formellt har slagits 
fast i det nya sändningstillståndet att SVT ska ha ett brett uppdrag.

Sverige kommer de närmaste åren behöva fler svenska program, inom 
alla genrer. Amerikanska bolag som Netflix, HBO samt Google, Face-
book med flera ökar i allt snabbare takt sitt inflytande i Sverige. 

Numera finns också kinesiska konsumenttjänster på den svenska 
marknaden, som Tiktok som växer snabbt bland barn och unga. De 

internationella bolagen har enorma ekonomiska muskler och mycket 
av deras utbud och tjänster håller utmärkt kvalitet. Men för dem är 
Sverige bara en liten perifer marknad långt upp i norr. För oss är 
Sverige centrum. Huvudansvaret för att berätta historier om Sverige, 
vad som format vårt samhälle och vad som är allra mest angeläget för 
dagens svenskar kommer att ligga på svenska medieföretag. Sverige är 
ett litet språkområde och utbudet på svenska behöver värnas.

Här kan SVT göra skillnad och med anledning av det nya sändnings-
tillståndet gör vi därför flera satsningar och startar med två områden 
inom kultur och journalistik:

Det är utmanande tider för den svenska filmen. Utbudet ökar och på 
totalen har biopubliken inte minskat, men hittills i år är det endast 10 
procent av biobesökarna i Sverige som valt att se en film på svenska. 
Risken är att vi får se allt färre filmer som bygger på svenska berättel-
ser. Just därför ser vi att det är av största vikt att fortsätta investera i 
svensk film tillsammans med våra omfattande satsningar på svenskt 
tv-drama.

För tre år sedan, hösten 2016, lovade SVT att ta ett fortsatt ansvar för 
filmen. Filmavtalet hade fallit, och vi gjorde en utfästelse att investera 
300 miljoner kr under tre år, 2017 – 2019.

Detta löfte förnyar vi nu. SVT kommer även de tre kommande åren 
(2020–2022) satsa minst 300 miljoner kronor på svensk film. Löftet 
gäller som tidigare långfilm, barnfilm, dokumentärfilm,  kulturdoku-
mentär, kortfilm samt utveckling av nya talanger.

I dialogen med svenska manusförfattare får vi ofta höra att de slutat 
skriva originalmanus för långfilm. De säger att de gärna skulle vilja 
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men att finansiärerna inte vågar tro på berättelser som inte baseras på 
en bästsäljande roman eller annan förlaga. Det är en destruktiv 
utveckling för svensk film och här vill SVT göra skillnad.

För att sätta den svenska berättelsen i fokus kommer vi inom kort att 
utlysa en satsning på svenska originalmanus för långfilm. Med 
satsningen vill vi stärka bredden inom svensk film och motverka 
likriktning.

Vi vill säkerställa berättelser om Sverige på bio men också i tv-rutan 
och på SVT Play, en allt viktigare arena för svensk kultur, med en 
ökning i tittartid med drygt 50 procent bara i år.

Även dokumentärfilmen är starkt konkurrensutsatt från internationella 
medieföretag. De internationella streamingtjänsterna är dock inte 
heller här intresserade av att ta till vara det svenska perspektivet. 

Dokumentärfilmen – kanske i ännu högre grad än den svenska 
spelfilmen – når ut till en svensk publik på ett helt annat sätt hos SVT 
än enbart via biosalongerna.

SVT gör just nu en historiskt stor ökning av antalet redaktioner runt 
om i Sverige. För fyra år sedan hade SVT journalister på 27 orter, 
under nästa år kommer vi att utöka till 38. Under våren startar vi en 
redaktion i Arvidsjaur och inviger redaktionerna i Kristianstad, Skara 
och Nyköping. Målet är att fortsätta utökningen till 45 orter de 
kommande åren.

Fler journalister på fler platser gör att vi bättre kan skildra ett Sverige i 
förändring. Sverige urbaniseras och de flesta bor i dag i mellanstora 

orter. SVT ska både kraftsamla där många människor bor och skildra 
livet i glesbygd.

Satsningarna de senaste åren har varit möjliga tack vare tuffa ratio-
naliseringar och genom att SVT utvecklat innovativ och miljövänlig 
teknik för bland annat utsändning av nyheter. De publicistiska 
ambitionerna stöds av det nya sändningstillståndet där det finns ett 
uttalat krav att stärka den journalistiska bevakningen av svagt 
bevakade områden.

Vår ambition är också att de frågor som bränner i olika delar av landet 
ska kunna följas av alla i Sverige. Program som Rapport (fyllda 50 år i 
dagarna), Aktuellt och SVT Nyheter digitalt är de nyhetskällor där 
man bäst kan följa frågor från hela Sverige. Nästa år lyfter vi fram de 
lokala nyheterna ännu mer och samlar dem i SVT1, Sveriges största 
tv-kanal. Vi testar också just nu nyutvecklad AI-teknik på SVT Play 
som på sikt skulle kunna göra det möjligt att texta de lokala nyheterna, 
allt för att öka tillgängligheten.

SVT har som vision att bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna 
och insatta. Alla i Sverige är med och äger SVT och vi ska alltid ha 
publikens intressen och public service-uppdraget som ledstjärna. SVT 
är en nationalscen för rörlig bild och Sveriges kollektiva minne för 
kommande generationer – ”Fem myror är fler än fyra elefanter”, 
”Scener ur ett äktenskap”, ”Melodifestivalen”, ”Vetenskapens värld”, 
”På spåret”, ”Vår tid är nu”, nyhetsbevakning, julvärdar och 
julkalendrar genom åren.

Många i Sverige bidrar med viktiga delar i ett upplyst samhälle – 
utbildningsväsendet, forskning och vetenskap och inte minst privata 
medieföretag. I en tid när globala företag dominerar reklamintäkterna 
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och till och med kan fungera som en plattform för ryktesspridning 
måste det finnas förutsättningar för en livskraftig svensk kommersiell 
mediemarknad. Svenska medieföretag är innovativa och en förebild 
internationellt, men affärsmodellerna utmanas allt mer, inte minst 
lokalt, och därför kommer vi i början av nästa år att träffa de lokala 
tidningskoncernerna för att lyssna, lära och se inom vilka områden 
som vi kan samarbeta bättre.

Enligt forskning är det just kombinationen starka privata medier och 
ett starkt public service som gynnar publiken mest – till gagn för alla i 
Sverige och i förlängningen för den svenska demokratin.

Hanna Stjärne " 

”Vi borde inte ha privatiserat Telia så som 
vi gjorde det”
DN LÖRDAG 14 DECEMBER 2019

"DN. DEBATT 20191214
Som näringsminister var jag år 2000 ansvarig för att öppna Telia 
för privat ägande. Det var rätt i princip, men vi borde redan då ha 
skilt den samhällskritiska infrastrukturen från bolagets kommer-
siella del. Konflikten mellan Telia-ägda TV4 och Tele2-ägda 
Comhem är ett tecken på att dagens hybridmodell för ägandet inte 
fungerar, skriver Björn Rosengren.

För nästan tjugo år sedan, sommaren 2000, börsintroducerades Telia 
och staten sålde 30 procent av sitt innehav. Som näringsminister i 
Göran Perssons regering var jag ansvarig för att öppna bolaget för 
privat ägande. Det var rätt: det finns inga bra argument för att staten 
ska äga teleoperatörer.

Men så här i efterhand kan man konstatera att vi redan då borde ha 
skilt den samhällskritiska infrastrukturen från bolagets kommersiella 
del. I stället fick Telia behålla monopol på accessnätet, själva infra-
strukturen. Vi skapade ett halvprivat monopol, och konsekvenserna av 
det är fortfarande tydliga. Dagens Telia verkar i huvudsak på en 
konkurrensutsatt marknad, men agerar alltjämt som en monopolist.

Nu håller Teliahistorien på att ta en ny olycklig vändning. Telia köpte 
nyligen tv-bolaget Bonnier Broadcasting, som bland annat äger TV4 
och C More. Köpet godkändes av EU-kommissionen för några veckor 
sedan och slutfördes förra veckan.
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Förvärvet har fått skarp kritik. Att staten tar kontroll över den största 
privata tv-kanalen, den enda kanal som på allvar har utmanat de stat-
liga public service-kanalerna när det gäller bredd och räckvidd, har 
jämförts med mediekoncentrationen i länder som vi inte ser som 
förebilder. När affären blev känd i juni 2018 varnade jag för konse-
kvenserna av att Telia skulle bli huvudman för både public service och 
TV4.

Det är både överraskande och oroväckande att det första som händer 
efter att Telia tagit över TV4 är att kanalen släcks för en tredjedel av 
de svenska hushållen.

Det är nämligen det som händer just nu. Natten mellan tisdag och 
onsdag, mindre än tio dagar efter att TV4 uppgick i Telia, stängdes 
TV4 av för de kunder som tittar genom abonnemang hos Com Hem 
och Boxer.

Konflikten grundar sig i att Telia vill begränsa möjligheten för tittare 
hos andra operatörer att se fotbolls-EM och andra TV4-program på 
mobiltelefon eller surfplatta. Det är ett stort problem eftersom den 
yngre generationen överhuvudtaget inte tittar på traditionell tv. TV4:s 
funktion som samhällets lägereld och som den enda breda, privata 
public service-kanalen kommer att gå förlorad om en tredjedel av 
tittarna permanent stängs ute, vilket nu riskerar att ske.

Telia måste bestämma sig för om det ska uppträda som vilket privat 
bolag som helst eller som en ansvarsfull förvaltare av samhällskritisk 
infrastruktur. Dagens hybridmodell fungerar inte.

Två saker borde nu hända:

1 För det första borde Telia ta sitt ansvar och värna 
mediemångfalden och den fria konkurrensen. Lås inte in TV4. Ta 
marknadsmässigt betalt för att licensiera sändningsrättigheterna, men 
lås inte in det enda breda, privata alternativet till SVT bakom 
betalvägg.

Detta är nu ingen nyhet för staten eller socialdemokratiska regeringar. 
2004 stoppades MTG:s köp av Skandias andelar i Boxer på grund av 
konsekvenserna av att samma ägare kontrollerar både innehåll och 
distribution.

2 För det andra borde staten bryta upp Telia i två delar: en statlig 
del med samlat ansvar för fiberinfrastrukturen, och en privat 
teleoperatör som kan konkurrera på en fri marknad.
En separation bör göras där Telias koppar- och fiberinfrastruktur 
samlas i ett separat företag där staten har kontroll och möjlighet att 
utöva inflytande. I det nya infrastrukturbolaget samlas Telias passiva 
accessnät och transportnät, inklusive tillhörande installationer och 
kanalisationer. Dessa verksamheter motsvarar det som tidigare 
kallades Skanova. Den bör stå under samhällelig kontroll.

Övriga tillgångar och verksamhet inom Telia, som tjänsteerbjudandet, 
behålls i Telia Company.

Strukturförändringen kan antingen ske genom en försäljning av 
Skanova till staten eller en särnotering av verksamheten, som då helt 
måste separeras från moderbolaget såväl operationellt som finansiellt. 
Det sistnämnda är då att föredra eftersom aktieägarna på detta sätt går 
skadeslösa ur processen.
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Så kan infrastrukturen frikopplas från det kommersiella bolag som 
kämpar om marknadsandelar och som köper tv-kanaler. Ett statligt 
kontrollerat koppar- och fiberinfrastrukturnät är betydelsefullt ur ett 
försvars- och säkerhetsperspektiv, och det är viktigt för landets 
sammanhållning. Telias position som leverantör av olika konkurrens-
utsatta tjänster är det däremot upp till marknaden att bestämma.

För 20 år sedan såg jag behovet av en avmonopolisering. I dag är det 
viktigt att staten förstår hur denna privatisering ska fullbordas utan att 
varken våra säkerhetsintressen eller våra fria medier äventyras.

Björn Rosengren, näringsminister (S) 1998–2002, tidigare rådgivare 
åt Kinnevikkoncernen som äger Tele2 "
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Övriga aktörer
Det finns tankesmedjor av många slag .
Här en lista från Google

Kategori:Svenska tankesmedjor – Wikipedia 
https://sv.wikipedia.org › wiki › Kategori:Svenska_tankesmedjor 

1. Cachad 
2. Liknande 

Artiklar i kategorin "Svenska tankesmedjor". Följande 31 sidor 
(av totalt 31) finns i denna kategori. ... K. Katalys 
(tankesmedja) ... 

Lista över tankesmedjor – Wikipedia 
https://sv.wikipedia.org › wiki › Lista_över_tankesmedjor 

1. Cachad 
... TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja för framtidens 
yrkesliv. Planka.nu, ett nätverk som beskriver sig själva som 
"Sveriges enda trafiktankesmedja" ... 
Europa · Norden · Nordamerika · Kanada 

Tankesmedja – Wikipedia 
https://sv.wikipedia.org › wiki › Tankesmedja 

1. Cachad 
2. Liknande 

En tankesmedja är en mer eller mindre lös sammanslutning av 
skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka den 
politiska opinionen. 

Topplista: De är hjärnorna bakom debatten | Arbetsvärlden 
https://www.arbetsvarlden.se › topplista-de-ar-hjarnorna-bakom-
debatten 

1. Cachad 
12 feb. 2019 - Tankesmedjorna, som så sent som under 1940-
talet i princip var ett anglosaxiskt fenomen, utövar i dag ett stort 
inflytande över debatt och ... 

[PDF] 
en granskning av svenska tankesmedjor - Arena Idé 
https://www.arenaide.se › wp-content › uploads › sites › 2012/06 
› En-gra... 

1. Cachad 
Svenska näringslivsintressen ligger bakom merparten av 
svenska tankesmedjor. Av de sjutton någorlunda stora och 
kända idébaserade instituten är 10 och 17 ... 

Här är Nordens 7 högst rankade tankesmedjor - Timbro 
https://timbro.se › allmant › har-ar-nordens-7-hogst-rankade-
tankesmedjor 

1. Cachad 
2. Liknande 

27 jan. 2016 - Bara två svenska tankesmedjor har lyckats 
knipa en placering på den globala topplistan, det är Stockholm 
International Peace Research ... 

239

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Svenska_tankesmedjor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Svenska_tankesmedjor
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6yX32lcXvPcJ:https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Svenska_tankesmedjor+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se
https://www.google.com/search?q=related:https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Svenska_tankesmedjor+tankesmedjor&tbo=1&sa=X&ved=2ahUKEwi9y8mTyKjmAhWzwMQBHcIqDAUQHzAAegQIARAG
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_tankesmedjor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_tankesmedjor
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Y2Szw0-SHrkJ:https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%25C3%25B6ver_tankesmedjor+&cd=2&hl=sv&ct=clnk&gl=se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_tankesmedjor#Europa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_tankesmedjor#Norden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_tankesmedjor#Nordamerika
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_tankesmedjor#Kanada
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tankesmedja
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tankesmedja
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3lnTDTvMpI4J:https://sv.wikipedia.org/wiki/Tankesmedja+&cd=3&hl=sv&ct=clnk&gl=se
https://www.google.com/search?q=related:https://sv.wikipedia.org/wiki/Tankesmedja+tankesmedjor&tbo=1&sa=X&ved=2ahUKEwi9y8mTyKjmAhWzwMQBHcIqDAUQHzACegQIAxAG
https://www.arbetsvarlden.se/topplista-de-ar-hjarnorna-bakom-debatten/
https://www.arbetsvarlden.se/topplista-de-ar-hjarnorna-bakom-debatten/
https://www.arbetsvarlden.se/topplista-de-ar-hjarnorna-bakom-debatten/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lnx7HYGxy2QJ:https://www.arbetsvarlden.se/topplista-de-ar-hjarnorna-bakom-debatten/+&cd=4&hl=sv&ct=clnk&gl=se
https://www.arenaide.se/wp-content/uploads/sites/2/2012/06/En-granskning-av-svenska-tankesmedjor.pdf
https://www.arenaide.se/wp-content/uploads/sites/2/2012/06/En-granskning-av-svenska-tankesmedjor.pdf
https://www.arenaide.se/wp-content/uploads/sites/2/2012/06/En-granskning-av-svenska-tankesmedjor.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hpE11CHXe14J:https://www.arenaide.se/wp-content/uploads/sites/2/2012/06/En-granskning-av-svenska-tankesmedjor.pdf+&cd=5&hl=sv&ct=clnk&gl=se
https://timbro.se/allmant/har-ar-nordens-7-hogst-rankade-tankesmedjor/
https://timbro.se/allmant/har-ar-nordens-7-hogst-rankade-tankesmedjor/
https://timbro.se/allmant/har-ar-nordens-7-hogst-rankade-tankesmedjor/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:x1AyYXDk6ngJ:https://timbro.se/allmant/har-ar-nordens-7-hogst-rankade-tankesmedjor/+&cd=6&hl=sv&ct=clnk&gl=se
https://www.google.com/search?q=related:https://timbro.se/allmant/har-ar-nordens-7-hogst-rankade-tankesmedjor/+tankesmedjor&tbo=1&sa=X&ved=2ahUKEwi9y8mTyKjmAhWzwMQBHcIqDAUQHzAFegQIBRAG


Timbro klättrar på listan över världens bästa tankesmedjor 
https://timbro.se › timbro-klattrar-pa-listan-varldens-basta-
tankesmedjor 

1. Cachad 
31 jan. 2018 - Nu har 2017 Global Go To Think Tank Report, det 
tyngsta indexet över tankesmedjor i världen, publicerats. 
Indexet som publiceras av ... 

Här är Nordens 7 högst rankade tankesmedjor: Timbro och ... 
www.mynewsdesk.com › timbro › pressreleases › haer-aer-
nordens-7-hoe... 

1. Cachad 
27 jan. 2016 - I dag släpps 2015 Global Go To Think Tank 
Report, det mest prestigefulla indexet för tankesmedjor. 
Indexet som publiceras av University of ... 

Vad är en tankesmedja? - GodEl 
https://godel.se › nyheter › vad-ar-en-tankesmedja 

1. Cachad 
I Sverige är tankesmedjor ännu ett rätt okänt begrepp, men i till 
exempel USA och Storbritannien har ”think tanks” funnits ända 
sen 1700-talets upplysningstid. 

Vänsterns svartmålar oberoende tankesmedjor - Barometern 
www.barometern.se › ledare › vansterns-svartmalar-oberoende-
tankesmedjor 
5 sep. 2018 - Den tankesmedja som får mest pengar enligt 
rapporten är Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, i vanligt 
tal kallad SNS. Den bildades ... 

Sökningar relaterade till tankesmedjor 
tankesmedjor stockholm 
tankesmedja definition 
tankesmedjor miljö 
tankesmedja webbkryss 
tankesmedja timbro 
tankesmedja socialdemokraterna 
tankesmedja jobb 
tankesmedja fores 

Sidnavigering 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa
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https://www.google.com/search?q=tankesmedjor&ei=iD3uXb3nN7OBk74PwtWwKA&start=40&sa=N&ved=2ahUKEwi9y8mTyKjmAhWzwMQBHcIqDAUQ8tMDegQIDBA2
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Åsikter  i  Sveriges historia Från.  http://wimnell.com/omr40zp.pdf

Sida
464 Kapitel 6: Sveriges historia och svensk

politik

466 Sveriges historia i 8 delar från Norstedts förlag.
466 Sveriges historia: 13000 f.Kr- 600 e.Kr.
466 Sveriges historia:  600 -1350.
467 Sveriges historia: 1350-1600.
467 Sveriges historia: 1600-1721.
468 Sveriges historia: 1721-1830.
468 Sveriges historia: 1830-1920.
469 Sveriges historia: 1920-1965.
469 Sveriges historia: 1965-2012.

470 Sveriges kungalängd

473 Regeringskansliet genom tiderna
473   Tiden fram till Gustav Vasa
474    Den äldre Vasatiden 1521–1611
475    Stormaktstiden 1611–1718
477    Frihetstiden 1718–1772
479    Gustavianska tiden 1772–1809
479    Karl Johanstiden och den tidiga liberalismen 1809–1840
481    Tiden efter 1840
485    Sverige och EU
485    Regeringskansliets lokaler

487 Sveriges regeringar under 100 år

489 Sverige under 1900-talet
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Utbildning och forskning. Och även Statliga 
myndigheter stiftelser och bolag.

Se kapitel 3 och 4 , sidorna 107 - 745 i 

Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 
med myndigheter och professorer, yrken och 
utbildningar m m.
http://wimnell.com/omr40zl.pdf.   

del 2=40zm.pdf. del 3=40zn.pdf

107 Kapitel 3: Något om områdena 1-5

110 SW 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.

111 101 Arkiv och 102 bibliotek. Om det vetande som finns.
111 Kungliga biblioteket - SverigesNationalbibliotek. 
117 Klassifikationssystemet för verksamheter och biblioteks-

systemen.
118 Om klassifikation
120 LIBRIS/SAB klassifikationssystem
121 Dewey decimalklassifikation

124 103. Encyklopedier och övergripande värderingar
123 Encyklopedi
125 FN:s högkommissarie för mänskligarättigheter
126 Europeiska konventionen om de mänskligarättigheterna
127 Medborgerliga fri- och rättigheter

129 104. Övergripandefilosofiska versamheter om samband
130 Systemet för mänskliga verksamheter
139 Kommentarer till Samhällsplaneringens problem. 
142 Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för mänsk-

liga verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.

148 105. Övergripande om forskning. Om det mer vetande man 
vill ha

148 Samhällsplaneringens problem. 
150 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2016
177 Vetenskapsrådet
181 forskning.se
183 Formas
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184 Forte
185 Riksbankens Jubileumsfond
186 VINNOVA
186 KK-stiftelsen

187 106-107. Övergripande om ekonomiska och kulturella
verksamheter

187 Yrkesverksamheter enligt SSYK 2012. Näringsliv enligt SNI 
2007. Utbildning enligt SUN 2000, SCBs statistik om allt. 

189 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 Reviderad 2016

194 Gymnasiet

208 108. Samhällskunskap
208 Klassifikationssystemet för verksamheter. Med några 

förtydligande kommentarer
214 Mer om verksamheter 
216 Sociologi
222 Framtidsplaneringar
223 Schema över påverkans- och förändringsproblem
224 Förteckning över verksamheter 

225 109. Filsofins historia. Idé- och lärdomshistoria
226 Filosofi
234 Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom.
235 De stora filosoferna
236 Ludwig Wittgenstein
238 Idé- och lärdomshistoria
241 I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria.

262 11-19. Individernas inre verkligheter

262 SW 11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter 
263 Schema om inre och yttre verkligheter och verksamheter
264 Hjärnan
285 människosyn
287 tro och vetande
288 erfarenhet
289 minne
294 bildning
297 realism
300 idealism
302 förnuft
303 intuition
304 attityd
306 inlärning
307 intellektualism
310 antiintellektualism
313 vanföreställning
314 dagdröm
315 hallucination
317 fördom
318 opinion
320 norm
321 institution

323 SW 12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
324 förändring.
354 framstegstanken
327 tradition
328 framtidsforskning
330 Framtidskonventet
332 växthuseffekten
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338 SW 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
339 värdering
340 emotion
341 empati
343 sympati
344 kärlek
352 erotik
353 estetik
358 stress
360 depression

362 SW 14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
363 nätverk
364 världsbild
366 världsåskådning
367 livsåskådning
368 ideologi
370 religion
372 buddhistisk filosofi
374 indisk filosofi
375 islam
382 konservatism
385 liberalism
389 socialism
392 kapitalism
395 globalisering
397 nationalism
399 populism
400 rasism
403 främlingsfientlighet
404 hedersvåld
406 islamisk kvinnosyn.
407 etnicitet
408 integration
409 levnadsnivå
410 livskvalitet
411 politik

413 SW 15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
414 biologisk psykologi
417 personlighetsutveckling
418 personlighetspsykolog
420 perceptionsstörning
421 ADHD
422 psykisk störning
424 psykossjukdom
425 psykiatri
429 socialpsykologi

430 SW 16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
431 logik

437 SW 17 Individens moral och uppfattningar om moral.
438 etik
443 moral
444 kardinaldygder
445 dödssynd
446 rättvisa
447 brottslighet
448 polisen
454 Tidningsutgivarna
455 dagstidning

460 SW 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

461 Informationsstress vår nya folksjukdom.
462 Opinionsundersökningar.SOM-institutet
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464 2. Religiösa verksamheter.

465 31-34. Politiska vetenskaper

466 35. De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter
467 SW . 351 Sveriges riksdag 

468 SW . 352 Kommun- och landstingsfullmäktige 

469 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

470 SW . 353 Sveriges regering 
471 Politikområden för politiken 28 juli 2017
473 Politiska och opolitiska planeringar

474 SW . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d).

475 36-39. Politiska partier och organisationer. Politiskt
verksamma personer. SOU.

475 Politiska partier i Sverige
475 Statens Offentliga Utredningar, SOU
475 Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar 

och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och 
näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf

476 4. Sambandsforskningsverksamheter

477 5. Matematik och naturvetenskap.

478 Kapitel 4: Statliga myndigheter stiftelser och 
bolag. Professorer vid universitet och högskolor

479 Kompletteringar med yrken, näringsliv, utbildning m m
480 SW 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
515 SW 2 Religiösa verksamheter o d.
521 SW 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
535 SW 4 Sambandsforskningsverksamheter.
536 SW 5 Naturforsknings - och matematikverksamheter.

549 SW 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
550 SW 60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter.
551 SW 61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
570 SW 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
586 SW 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske o
595 SW 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.

605 SW   65 Administration, distribution
606 SW . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
607 SW . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
608 SW . 6525-6529 Militära verksamheter o d
614 SW . 653 Handelsverksamheter.
623 SW . 654 Telekommunikationsverksamheter
624 SW . 655 Förlagsverksamheter o d.
625 SW . 656 Transportverksamheter, resbyrå,lagring o d.
628 SW . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
633 SW . 658 Företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
642 SW . 659 Marknadsförings- ochreklamverksamheter od

643 SW   66/68 Tillverkning av varor.
646 SW   69 Tillverkning/ byggande avbyggnader o anläggningar
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647 SW 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
648 SW 70 Allmänt om konst o kultur

653 SW 71 Övergripande formgivning/ planering  fysiska miljöer.
SW 72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.

664 SW 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
667 SW 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål.
672 SW 75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, tecken 77 Fotografi.
675 SW 78 Musik ( konserter o d 792)

681 SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport.
683 SW . 7911-7913 Seder och bruk.
686 SW . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
688 SW . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
691 SW . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
692 SW . 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips 
693 SW   795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
694 SW . 7951 Socialvård..
695 SW . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
701 SW . 7957 Undervisning o d.
724 SW . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
725 SW . 7959 Sociala miljöer i allmänna grupper o d.
726 SW   796/799 Sport, idrott o d.

730 SW 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur
731 SW 80 Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
735 SW 81 Litteraturvetenskap.Litteraturhistoria.
737 SW 82/89 Skönlitteratur på olika språk.

738 SW 9 Saklitterära verksamheter. Allmän geografi och 
historia. Biografi.

739 SW 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
741 SW 91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
743 SW 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
744 SW 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia. 
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Statliga myndigheter 
stiftelser och bolag. Professorer 
vid universitet och högskolor

Kapitel 4 i
Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: Samhällsplaneringens 
problem. Områden 1-5 samt 1-9 med myndigheter och professorer, 
yrken och utbildningar m m.
http://wimnell.com/omr40zl.pdf.  
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Kapitel 4: Statliga myndigheter 
stiftelser och bolag. Professorer 
vid universitet och högskolor
De demokratiska församlingarna, FN och EU, Svenska riksdagen, 
Svenska regeringen och Svenska landsting och kommuner har alla 
ungeför samma problem att hantera och har sina problem 
ordnade i departement o d som har underliggande myndigheter, 
bolag o d. Det är inte möjligt att här försöka beskriva hur allt är 
ordnat i hela världen, men det kan vara bra att reda ut hur det är 
i Sverige. Man kan anta att det är på liknande sätt i andra länder. 

I det följande kommer en förteckning över de svenska 
departementens verksamhetsområden och en förteckning över hur 
myndiheter, stiftelser, bolag o d fördelar sig på 
verksmhetsområdena 10-99.

I sammanställningen nu har myndigheterna fördelats på 
verksamhetsområdena. Myndigheterna kan ha verksamheter i flera 
områden, men här har de med några undantat placerats på bara ett 
område.

Arbetsmarknadsdepartementet
har många verksamheter i området 658
Finansdepartementet 
har många verksamheter i området 657
Försvarsdepartementet 
har många verksamheter i området  6525-6529

Justitiedepartementet
har många verksamheter i området 34 och 7952-7956
Kulturdepartementet 
har många verksamheter i områdetna i ,2 och 7
Miljö- och energidepartementet
har många verksamheter i området 644 och 7
Näringsdepartementet
har många verksamheter i området 658 och 66-69
Socialdepartementet
har många verksamheter i området 61 och 7951
Utbildningsdepartementet
har många verksamheter i området 7957
Utrikesdepartementet. 
Dess verksamheter finns bl a i områdena 354 och  653 handel 

Förteckningen har kompletterats med universitetens och hög-
skolornas professurer enligt sidorna  54-244 i
Sven Wimnell  1 oktober 2015: 
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksam-
heter  som hjälp vid planeringen av framtiden.
http://wimnell.com/omr40zj.pdf

Yrkesverksamheter mm finns i
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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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.
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SW   . 101 Bibliografiska verksamheter. 
Arkiv.

Riksarkivets webbplats 
Riksarkivet är förvaltningsmyndighet för arkivfrågor och har ett 
särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården 
i landet. Myndigheten ska bl.a. ut-forma föreskrifter och allmänna råd 
för arkivhantering. Riksarkivet ska också sköta statens heraldiska 
verksamhet och även verka för att bestämmelser om Sveriges flagga 
iakttas. Vid Riksarkivet finns även landsarkiv och Krigsarkivet. 
Landsarkiv finns i Göteborg, Härnösand, Lund, Uppsala, Vadstena, 
Visby och Östersund. Stadsarkiven i Stockholm och Malmö samt 
Värmlandsarkiv i Karlstad utför vissa uppgifter på uppdrag av 
Riksarkivet.
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SW   . 102 Biblioteksverksamheter. 
Databaser. Internetsökning

Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats 
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) ska i samverkan med 
landets bibliotek arbeta för att personer med funktionsnedsättning får 
tillgång till litteratur. MTM har ett specifikt uppdrag att framställa och 
låna ut talböcker och punktskriftsböcker, och inom sitt 
verksamhetsom-råde lämna information och råd till bibliotek och 
organisationer. MTM ska också tillhandahålla punkt-skriftsböcker för 
försäljning samt ha en central utskriv-ningstjänst för dövblinda på 
punktskrift. Inom myndig-heten finns taltidningsnämnden, som har till 
uppgift att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar genom att 
lämna statligt stöd för utgivning av taltidningar. Taltidningsnämnden 
är ett särskilt beslutsorgan inom MTM.

Kungliga bibliotekets webbplats 
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. 
Huvuduppgiften är att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla 
svenskt tryckt och audiovisuellt material. KB samordnar de svenska 
forskningsbibliotekens arbete. KB är också ett forskningsbiliotek, 
främst inom humaniora och samhällsvetenskap.

Kungl. bibliotekets webbplats 
Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Huvuduppgiften 
är att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla svenskt tryckt och 
audiovisuellt material. KB samordnar de svenska 
forskningsbibliotekens arbete. KB är också ett forskningsbibliotek, 
främst inom huma-niora och samhällsvetenskap. 

Linnéuniversitetet 
Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Ämnen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, 
filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och 
religionsvetenskap.

Uppsala universitet 
Institutionen för ABM

Högskolan i Borås 
Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap 
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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.
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SW   . 108 Samhällskunskap. 

Karlstads universitet 
Samhällskunskap 108

Linköpings universitet 
Centrum för människa, teknik, samhälle (CMTS) 108

Mittuniversitetet 
Samhällsvetenskap (SHV) 108

Örebro universitet 
Samhällskunskap

Högskolan i Halmstad
Samhällsanalys och kommunikation 180 hp

Fakulteter od som gäller humaniora, 
samhällsvetenskap o d placeras till en början på 
område 108. 

Göteborgs universitet
Humanistiska fakulteten
Box 200, 405 30 Göteborg 
Tel: 46 (0)31-786 00 00 
E-post:info@hum.gu.se 
Webbsida: www.hum.gu.se

Den humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet består av 6 
institutioner. som bedriver utbildning och forskning.

Vill du läsa mer om institutionerna följer du länkarna till respektive 
institutions egna sidor.

Göteborgs universitet 
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
se 11-19 och 80

Göteborgs universitet 
Institutionen för historiska studier se 93-99

Göteborgs universitet 
Institutionen för kulturvetenskaper se 70

Göteborgs universitet 
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion se 109+2+81

Göteborgs universitet 
Institutionen för språk och litteraturer se 80+81
Göteborgs universitet 
Institutionen för svenska språket se 80
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Göteborgs universitet
Konstnärliga fakulteten
Box 141, 405 30 Göteborg  
Tel: 46 (0)31-786 00 00 
Besöksadress: Storgatan 43  
E-post: information@konst.gu.se 
Webbsida: www.konst.gu.se  

Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet är nordens 
största konstnärliga fakultet.

Fakultetens tre institutioner har en internationellt sett unik bredd av 
utbildningar och verksamheter, inkluderande konstnärligt 
utvecklingsarbete och konstnärlig forskning. De tre institutionerna är: 

Göteborgs universitet 
Akademin Valand se 75-77

Göteborgs universitet 
HDK - Högskolan för Design och Konsthantverk se 74

Göteborgs universitet 
Högskolan för scen och musik   se 78+ 792  

Göteborgs universitet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Box 720, 405 30 Göteborg 
Tel: 46 (0)31-786 00 00 
Fax: 46 (0)31-786 19 40 
Besöksadress: Sprängkullsgatan 21 
E-post: registratorsfn@samfak.gu.se 
Webbsida: www.samfak.gu.se 

Institutioner och enheter vid fakulteten:

Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet

Göteborgs universitet 
Institutionen för globala studier se 91+93-99

Göteborgs universitet 
SOM-institutet se 31

Göteborgs universitet 
Förvaltningshögskolan se 6520

Göteborgs universitet 
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation se 90

Göteborgs universitet 
Psykologiska institutionen se 15

Göteborgs universitet Institutionen för socialt arbete se 7951
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Göteborgs universitet 
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap se 79+658

Göteborgs universitet 
Statsvetenskapliga institutionen se 32

Karlstads universitet
Institutionen för konstnärliga studier 
Musikhögskolan Ingesund (musiklärare/musik), dans, konst- och 
bildgestaltning  , musik- och ljudproduktion
Institutionen för konstnärliga studier består av

Dans 
Karlstads universitet se 792

Karlstads universitet 
Konst- och bildgestaltning se 75-77

Karlstads universitet 
Musik- och ljudproduktion se 78

Karlstads universitet 
Musikhögskolan Ingesund (musiklärare/musik) se 78
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Karlstads universitet
Institutionen för samhälls- och 
kulturvetenskap 
 Historia, kulturstudier, religion, samhällskunskap, statsvetenskap
Institutionens ämnen:

Karlstads universitet 
Historia se 93-99

Karlstads universitet 
Kulturstudier se 70

Karlstads universitet 
Religionsvetenskap se 2

Karlstads universitet 
Samhällskunskap se 108

Karlstads universitet 
Statsvetenskap se 32

Linköpings universitet
Filosofiska fakulteten
Institutioner och centra
Vid Linköpings universitet finns sammanlagt 14 institutioner, 8 av 
dessa är verksamma inom Filosofiska fakulteten. En och samma 
institution kan bedriva utbildning och forskning på uppdrag av flera 
fakulteter. Här är det institutionernas verksamhet inom filosofisk 
fakultet som presenteras.

Institutioner

Linköpings universitet 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) se 7957

Linköpings universitet 
Institutionen för datavetenskap (IDA) se 62

Linköpings universitet 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)se 658

Linköpings universitet 
Institutionen för medicin och hälsa (IMH) se 61

Linköpings universitet 
Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) se 70+ 90
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Linköpings universitet 
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)
se 70+7911
Linköpings universitet 
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) se 7951

Linköpings universitet 
Institutionen för tema (Tema) se 7951
Centra

Linköpings universitet 
Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS) se 70
Linköpings universitet Linköpings universitet Centrum för 
klimatpolitisk forskning se 71

Linköpings universitet 
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) se 6520

Linköpings universitet 
Centrum för lokalhistoria se 91

Linköpings universitet 
Centrum för miljö och utomhuspedagogik se 71+79

Linköpings universitet 
Centrum för människa, teknik, samhälle (CMTS) se 108
Linköpings universitet 
Centrum för tillämpad etik (CTE) se 17

Linköpings universitet Forum för genusvetenskap och 
jämställdhet se 7911

Linköpings universitet Institutet för handikappvetenskap (IHV)
se 61
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Linnéuniversitetet 

Fakulteten för konst och humaniora
En kreativ mötesplats
Fakulteten för konst och humaniora är en av Linnéuniversitetets fem 
fakulteter. Vi erbjuder en personlig, flexibel och internationell 
kunskapsmiljö. Tillsammans skapar vi en kreativ mötesplats som 
präglas av närhet, öppenhet och delaktighet mellan lärare och 
studenter.

Här studerar ca 3 300 helårstudenter. Vi erbjuder 10 
utbildningsprogram på grundnivå inom områdena design, konst och 
musik, kultur och samhällsvetenskap samt språk, kommunikation och 
journalistik. I utbudet finns också ca 500 fristående kurser, 3 
magisterutbildningar och 3 mastersutbildningar.

Fakulteten för konst och humaniora är till största delen lokaliserad i 
Kalmar och Växjö men några av våra utbildningar finns i Pukeberg, 
Nybro.

Institutioner och ämnen
Fakulteten för konst och humaniora omfattar följande institutioner och 
ämnen:
Linnéuniversitetet 
Institutionen för design (DE) se 74

Linnéuniversitetet 
Institutionen för film och litteratur (IFL)
Ämnen: filmvetenskap, littraturvetenskap och kreativt skrivandese 
7914+81

Linnéuniversitetet 
Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Ämnen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, 
filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och 
religionsvetenskap. se 56+ 102+ 90+93/99 + 109+18/19+70+2
 
Linnéuniversitetet 
Institutionen för medier och journalistik (MJ)
Ämnen: medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion och 
journalistik se 7914+90 

Linnéuniversitetet 
Institutionen för musik och bild (MB)
Ämnen: bild, drama, konst- och bildvetenskap, musik och 
musikvetenskap  se 75/77+ 78 

Linnéuniversitetet 
Institutionen för språk (SPR)
Ämnen: engelska, franska, japanska, kinesiska, latin, spanska och 
tyska se 80 

Linnéuniversitetet 
Institutionen för svenska språket (SV)
Ämnen: svenska språket och svenska som andraspråk se 80

Linnéuniversitetet 
Fortbildning för journalister (Fojo) se 90
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Linnéuniversitetet 

Fakulteten för samhällsvetenskap
Fakulteten för samhällsvetenskap

Fakulteten för samhällsvetenskap är en av Linnéuniversitetets fem 
fakulteter. Vi är ungefär 400 anställda och har cirka 3500 studenter i 
Växjö och Kalmar.

Våra studenter erbjuds ett brett samhällsvetenskapligt utbud. Eftersom 
internationalisering är ett uttalat mål hos oss ger samtliga program 
möjlighet till utlandsstudier. Dessutom erbjuder vi forskarutbildning 
inom sociologi, statsvetenskap, pedagogik och socialt arbete.

Målsättningen med samtliga utbildningar är att studenterna ska stå väl 
rustade för en föränderlig arbetsmarknad. Nationellt och internationellt 
i såväl offentlig som privat verksamhet.

Institutioner och ämnen

Fakulteten för samhällsvetenskap är mångfacetterad och spänner över 
flera ämnesområden. Våra nio ämnen, fördelade på sex institutioner, 
utforskar allt från brott och konflikter till politik, mänskliga relationer, 
behandlingspedagogik och idrott.

Linnéuniversitetet 
Institutionen för idrottsvetenskap
Ämnen: Idrottsvetenskap se 796-799 

Linnéuniversitetet 
Institutionen för pedagogik
Ämnen: Pedagogik, Behandlingspedagogik och Specialpedagogik
se7957

Linnéuniversitetet 
Institutionen för samhällsstudier
Ämnen: Sociologi, genusvetenskap och freds- och utvecklingsstudier
se 79+ 7911+6525 

Linnéuniversitetet 
Institutionen för socialt arbete
Ämnen: Socialt arbete och socialpsykologi se 7951+15 

Linnéuniversitetet 
Institutionen för statsvetenskap
Ämnen: Statsvetenskap se 32
 

Linnéuniversitetet 
Institutionen för utbildningsvetenskap
Ämnen: Pedagogik och utbildningsvetenskap se 7957 
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Lunds universitet 
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Kontaktinformation Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteternas webbplats

Institutioner inom de humanistiska och teologiska fakulteterna
Inom humaniora och teologi bedrivs utbildning och forskning vid åtta 
institutioner. Institutionen för kommunikation och medier 
är gemensam med Samhällsvetenskapliga fakulteten.  
Lärarutbildningen ligger vid Institutionen för utbildningsvetenskap på 
Campus Helsingborg.

Lunds universitet 
Institutionen för arkeologi och antikens historia se 56

Lunds universitet 
Filosofiska institutionen  
Välkommen till Filosofiska institutionen. Vid institutionen bedrivs 
forskning och utbildning i fyra ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk 
filosofi, teoretisk filosofi och vetenskaplig grundkurs. Institutionen har 
cirka 320 helårsstudenter och 60 anställda och ligger mitt i Lundagård 
i universitetets äldsta hus Kungshuset. se 11/19 +109

Lunds universitet 
Historiska institutionen  se 93/99

Lunds universitet 
Institutionen för kulturvetenskaper se 70

Lunds universitet 
Språk- och litteraturcentrum (SOL) se 80+81

Lunds universitet 
Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)  se 2

Lunds universitet 
Institutionen för utbildningsvetenskap se 7957

Lunds universitet 
Institutionen för kommunikation och medier (KoM) se 7914+90

260

http://www.lu.se/lucat/group/000026000
http://www.ht.lu.se/
http://www.ht.lu.se/institutioner/institutionen-for-arkeologi-och-antikens-historia/
http://www.ht.lu.se/institutioner/filosofiska-institutionen/
http://www.ht.lu.se/institutioner/historiska-institutionen/
http://www.ht.lu.se/institutioner/institutionen-for-kulturvetenskaper/
http://www.ht.lu.se/institutioner/sprak-och-litteraturcentrum-sol/
http://www.ht.lu.se/institutioner/centrum-for-teologi-och-religionsvetenskap-ctr/
http://www.ht.lu.se/institutioner/institutionen-for-utbildningsvetenskap/
http://www.ht.lu.se/institutioner/institutionen-for-kommunikation-och-medier-kom/


Lunds universitet 

Konstnärliga fakulteten
Kontaktinformation Konstnärliga fakulteten
Konstnärliga fakultetens webbplats

Om fakulteten

Konstnärliga fakulteten i Malmö utgör en fakultet inom Lunds 
universitet och innehåller Konsthögskolan i Malmö, Musikhögskolan i 
Malmö och Teaterhögskolan i Malmö. Dessa tre konstnärliga 
högskolor har sina egna profiler, men samverkar också i många 
avseenden under fakultetens ledning och samordning.

Konstnärliga fakultetens verksamhet visar sig i olika publika 
aktiviteter såsom utställningar, konserter, föreställningar och mycket 
annat.De internationella relationerna är många och täta genom bland 
annat samarbetsavtal, gästlärare och lärar- och studerandeutbyten men 
också genom en internationell rekrytering både av lärare och 
studerande. Interkulturell mångfald och mångfald av uttrycksformer 
intar en central plats.

Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och 
mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser 
av olika omfattning.

 
Här bedrivs också forskarutbildning och forskning på det konstnärliga 
området. Anknytningen till Lunds universitet innebär fördelar på 
många områden, inte minst för forskningen, det tvärvetenskapliga 
perspektivet, internationaliseringsarbetet och kvalitetsarbetet.

Grundutbildning

PROGRAM INOM KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN
Förutom nedanstående program erbjuder institutionerna fristående 
kurser. För mer information kontakta respektive institution.

Lunds universitet 
Teaterhögskolan se 792
Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst 180 hp
Konstnärligt kandidatprogram i sceniskt och dramatiskt 
författande 180hp 
 
Konstnärligt masterprogram i teater 120hp

Lunds universitet 
Konsthögskolan se 75/77
Konstnärligt kandidatprogram - Fri konst 180hp 

 
Konstnärligt masterprogram - Fri konst 120hp
Konstnärligt masterprogram - Critical & Pedagogical Studies 
120hp

Lunds universitet 
Musikhögskolan se 78
Konstnärligt kandidatprogram i musik 180hp 
med inriktning: 

sång
piano
gitarr
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blockflöjt
cembalo
symfoniorkesterinstrument
jazz/improvisation
individuell studiegång
Folk- och världsmusik
Komposition
Arrangering/Komposition - klassisk
Arrangering/Komposition - jazz
Konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik 180hp

Högskoleutbildning i kyrkomusik (Kantor) 180hp

Konstnärligt masterprogram i musik 120hp, 
med inriktning:

sång
piano
gitarr
blockflöjt
cembalo
symfoniorkesterinstrument
jazz/improvisation
Komposition
Diplom-Interpretation
Diplom-Komposition
Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik 120hp, 
med inriktning

Vokal/kör
Orgel/klaver
Arrangering/kompsition

Lärarutbildningen i musik 270 hp respektive 300 hp

Det finns två inriktningar i ämneslärarutbildning i musik, dels mot 
grundskolan åk 7-9 och dels mot gymnasieskolan. I den nya 
lärarutbildningen för gymnasieskolan har du en inriktning redan från 
början på huvudinstrument/sång och ensemble och i båda 
inriktningarna varvas kurser i musikämnen som  ensemble, sång, 
huvudinstrument, musikteori med utbildningsvetenskapliga kurser och 
verksamhetsförlagd utbildning under hela utbildningen. I båda 
inriktningarna kan du kombinerar ditt musikämne med utbildning i ett 
annat skolämne som du själv väljer. 

Läs mer på: http://www.mhm.lu.se/utbildning/program-och-kurser

Forskning

VID KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN
Forskning på det konstnärliga området kännetecknas av en mångfald 
av kunskapsformer, där angreppssätt, teorier, metoder och 
samarbetspartners hämtas från många håll. Det specifika för 
forskningen vid den konstnärliga fakulteten är uppdraget att även 
utveckla den konstnärliga forskningen och i detta arbete framhålla den 
konstnärliga kunskapens och den konstnärliga forskningens egenart.

Kunskap på det konstnärliga området kan manifestera sig och 
uttryckas på en mängd olika sätt varav några skiljer sig från det slags 
kunskap som dominerar på andra akademiska områden. Att 
kommunicera konstnärlig kunskap, vilket är en väsentlig uppgift för 
den konstnärliga forskningen, kräver särskilda strategier och metoder. 
Dessa är delvis olika för olika konstarter. Konstnärlig forskning kan 
exempelvis kännetecknas av att kunskapsbildningen uppstår och 
utvecklas i kreativa möten, samt av att det reflekterande arbetet utgör 
en integrerad del av det konstnärliga arbetet.
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Forskningen och forskarutbildningen vid Konstnärliga fakulteten i 
Malmö bedrivs vid centrumbildningen Inter Arts Center samt vid de 
tre skolorna. Vid Konsthögskolan bedrivs forskning och 
forskarutbildning i ämnet fri konst, vid Teaterhögskolan i ämnet 
teater. Vid Musikhögskolan bedrivs forskning och forskarutbildning på 
musikområdet inom ramen för två ämnen som beforskar två aspekter 
av musik: konstnärlig forskning i musik och musikpedagogik. Ämnena 
utgör så att säga två sidor av samma mynt; i många avseenden 
överlappar de varandra, och ett viktigt mål är att vidareutveckla och 
stärka den gemensamma forskningsmiljön. Musikpedagogik som 
forskningsfält är tvärvetenskapligt till sin karaktär och studerar alla 
former av musikaliskt lärande

 

Lunds universitet 
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Kontaktinformation Samhällsvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats

Samhällsvetenskap vid Lunds universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten är en av åtta fakulteter vid Lunds 
universitet. Med sina drygt 5800 helårstudenter är fakulteten en av 
universitetets största, räknat i antal studerande.

Att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor
De flesta av vår tids utmaningar har skapats av människor och måste 
lösas genom samhälleliga processer. Internationella konflikter och 
kriser, sociala förhållanden, miljöproblem och hälsofrågor kräver 
kunskap om vad som styr individuella och kollektiva beslut och hur 
samhälleliga system kan förändras. På Samhällsvetenskapliga 
fakulteten vid Lunds universitet bedrivs forskning och utbildning som 
bidrar till denna kunskap.

 

En fakultet, två campus
Fakultetens dagliga verksamhet är koncentrerad till dess olika 
institutioner. I Helsingborg sker detta på institutionerna för service 
management respektive strategisk kommunikation som båda ligger i 
Campus Helsingborgs lokaler på Universitetsplatsen 2.

I Lund inhyses de flesta institutioner tillsammans med fakultetens 
kansli i kvarter Paradis, ett stenkast från anrika Lundagård och 
Universitetshuset. Undantaget är Institutionen för kommunikation och 
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medier samt Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi 
som båda är belägna på Sölvegatan.

Kontaktuppgifter till fakultetens institutioner.

Tvärvetenskap och samarbete över gränser
Samhälleliga uppgifter inom miljö, ekonomi, social sammanhållning, 
hälsa och demokrati är komplexa. Lösningen av dem finns i att man 
förstår olika perspektiv på gemensamma problem och hur dynamik i 
processer med många aktörer kan utvecklas. Därför är också 
forskningen och utbildningen vid samhällsvetenskapliga fakulteten på 
ett naturligt sätt gränsöverskridande.

Läs mer om fakultetens forskning.

Läs mer om fakultetens utbildningar.

Forskningsområden
Genusvetenskap
Kulturgeografi, ekonomisk geografi och humanekologi
Medie- och kommunikationsvetenskap
Pedagogik, Socialantropologi och Sociologi
Psykologi
Rättssociologi
Socialhögskolan
Statsvetenskap
Strategisk kommunikation
Tjänstevetenskap

Institutioner och Graduate School

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
Fakultetens institutioner finns i Helsingborg och i Lund.

Institutioner

Lunds universitet 
Genusvetenskapliga institutionen se 7911

Lunds universitet 
Institutionen för kommunikation och medier se 7914+90

Lunds universitet 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi se 91

Lunds universitet 
Institutionen för psykologi se 15

Lunds universitet 
Institutionen för service management och tjänstevetenskap se 651

Lunds universitet 
Institutionen för strategisk kommunikation se 659

Lunds universitet 
Rättssociologiska institutionen se 34

Lunds universitet 
Socialhögskolan se 7951

Lunds universitet 
Sociologiska institutionen se 79

Lunds universitet 
Statsvetenskapliga institutionen se 32

Graduate School

Graduate School organiserar fakultetsgemensamma program och 
fristående kurser på avancerad nivå. Graduate School
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Mittuniversitetet 
Fakulteten för humanvetenskap 
Avdelningen för:

Mittuniversitetet 
Ekonomivetenskap och juridik (EVJ) se 34+ 658

Mittuniversitetet 
Humaniora (HUM)
Avdelningen för humaniora (HUM)
Våra ämnen 

Mittuniversitetet 
Engelska
Spanska
Svenska språket se 80

Mittuniversitetet 
Historia se 93-99

Mittuniversitetet 
Litteraturvetenskap se 81

Mittuniversitetet 
Religionsvetenskap se 2

Mittuniversitetet 
Hälsovetenskap (HLV) se 61

Mittuniversitetet 
Omvårdnad (OMV) se 649

Mittuniversitetet 
Psykologi (PSY) se 15

Mittuniversitetet 
Samhällsvetenskap (SHV) se 108

Mittuniversitetet 
Socialt arbete (SOA) se 7951

Mittuniversitetet 
Turismvetenskap och geografi (TUG) se 643+ 91

Mittuniversitetet 
Utbildningsvetenskap (UTV)  se 7957 
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Stockholms universitet 

Humanistiska fakulteten
Institutioner vid fakulteten
Här finner du länkar till alla institutioner och centrum vid 
Humanistiska fakulteten.
Institutioner

Stockholms universitet 
Engelska institutionen se 80
 
Stockholms universitet 
Filosofiska institutionen se 109+11/19 

Stockholms universitet 
Historiska institutionen se 93-99
 
Stockholms universitet 
Institutionen för arkeologi och antikens kultur se 56
 
Stockholms universitet 
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier se 93-99
 
Stockholms universitet
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap 
se 2+7911 
Stockholms universitet 
Institutionen för kultur och estetik se 13 +70
Stockholms universitet 
Institutionen för lingvistik se 80

Stockholms universitet 
Institutionen för mediestudier se 7914+90
 
Stockholms universitet 
Institutionen för språkdidaktik se 80
 
Stockholms universitet 
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och 
tyska se 80
 
Stockholms universitet 
Institutionen för svenska och flerspråkighet se 80
 
Stockholms universitet 
Romanska och klassiska institutionen se 93-99

Institut och centrum

Stockholms universitet 
CeHum - Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik se 7957
 
Stockholms universitet 
Centrum för modevetenskap se 74

Stockholms universitet 
Centrum för tvåspråkighetsforskning se 80
 
Stockholms universitet 
Latinamerikainstitutet se 93-99 
 
Stockholms universitet  Tolk- och översättarinstitutet
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Stockholms universitet 
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Institutioner, institut och centra

Samhällsvetenskapliga fakulteten har 15 institutioner som bedriver 
grundutbildning, forskarutbildning och forskning samt 7 
forskningsinstitut. Mycket av verksamheten är tvärvetenskaplig och 
bygger på samarbete mellan institutioner både inom och utom 
fakulteten och även med andra universitet och högskolor.

Institutioner 

Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
med Centrum för barnkulturforskning se 7911+ 7951 

Stockholms universitet 
Ekonomisk-historiska institutionen se 60
 
Stockholms universitet 
Företagsekonomiska institutionen se 658 

Stockholms universitet 
Institutionen för data- och systemvetenskap se 62 

Stockholms universitet 
Institutionen för pedagogik och didaktik se 7957 

Stockholms universitet 
Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan se 7951 

Stockholms universitet 
Kriminologiska institutionen se 7955 

Stockholms universitet 
Kulturgeografiska institutionen se 91 

Stockholms universitet 
Nationalekonomiska institutionen se 33 

Stockholms universitet 
Psykologiska institutionen se 15 

Stockholms universitet 
Socialantropologiska institutionen se 7911
 
Stockholms universitet 
Sociologiska institutionen inklusive Demografi se 31+79
 
Stockholms universitet 
Specialpedagogiska institutionen se7957 

Stockholms universitet 
Statistiska institutionen se 31 

Stockholms universitet 
Statsvetenskapliga institutionen se 32
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Centra/institut 

Stockholms universitet 
ARC - Forskning om äldre och åldrande se 7911+7951 

Stockholms universitet 
CESAM - Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
se 7957 

Stockholms universitet 
CHESS - Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa se 61
 
Stockholms universitet 
IIES - Institutet för internationell ekonomi se 33 

Stockholms universitet 
SCORE - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
 
Stockholms universitet 
SOFI - Institutet för social forskning med AKPA - 
Arbetsmarknadskunskap med management se 658
 
Stockholms universitet 
SoRAD - Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning
se 61 

Stockholms universitet 
Stressforskningsinstitutet se 61

Umeå universitet 
Humanistisk fakultet
(t.ex. arkeologi, journalistik, historia, litteratur, språk)
Institutioner och enheter

Umeå universitet 
Bildmuseet se 75-77

Umeå universitet  Centrum för samisk forskning .se 63 + 7911
Vaartoe/CeSam samordnar och initierar forskning i och om Sápmi, 
med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia 
och språk. Vaartoe/CeSam är ett nav för doktorander och forskare från 
olika discipliner inom universitetet. I samverkan med samiska aktörer, 
organisationer och samhälle skapar vi en positiv forskningsmiljö där 
kreativa möten och tankeutbyten berikar forskningen

Umeå universitet 
Estetiska ämnen se 7957

Umeå universitet 
Humlab se 7911

Umeå universitet 
Idé- och samhällstudier se 109

Umeå universitet  
Konsthögskolan se 75-77

Umeå universitet  
Kultur- och medievetenskaper se 70+ 7914+90

Umeå universitet  Språkstudier se 80
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Umeå universitet 
Samhällsvetenskaplig fakultet
(t.ex. ekonomi, statsvetenskap, socialt arbete, geografi, genusstuder)

Gå direkt till
Institutioner och enheter
Handelshögskolan
Restauranghögskolan
Umeå centrum för genusstudier
Idrottshögskolan
Polisutbildningen

Institutioner och enheter
Fakulteten består av elva institutioner, och flera högskolor, 
centrumbildningar och andra enheter.
Institutioner

Umeå universitet 
Geografi och ekonomisk historia se 60+91
Ny institution från och med den 1 januari 2012 (tidigare 
kulturgeografiska institutionen och institutionen för ekonomisk 
historia).

Umeå universitet 
Handelshögskolan se 653
Ny institution från och med den 1 januari 2012 (tidigare 
Handelshögskolan, institutionen för nationalekonomi och statistiska 
institutionen).

Umeå universitet 
Informatik se 659+7914+90

Umeå universitet 
Juridik se 34

Umeå universitet 
Kostvetenskap se 641/642

Umeå universitet 
Pedagogik se 7957

Umeå universitet 
Psykologi se 15

Umeå universitet 
Socialt arbete se 7951

Umeå universitet 
Sociologi se 79

Umeå universitet 
Statsvetenskap se 32

Umeå universitet 
Tillämpad utbildningsvetenskap se 7957

Högskolor och andra enheter

Umeå universitet 
Centrum för handikappvetenskap se 61
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Umeå universitet 
Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE) se 71

Umeå universitet 
Centrum för regionalvetenskap (CERUM) se 71

Umeå universitet 
Centrum för skolledarutveckling se 7957

Umeå universitet 
Demografiska databasen se 31

Umeå universitet 
Juridiskt forum se 34

Umeå universitet 
Polisutbildningen se 7955

Umeå universitet 
Restauranghögskolan se 641/642

Umeå universitet 
Transportforskningsenheten (TRUM) se 656

Umeå universitet 
Umeå centrum för genusstudier (UCGS) se 7911

Umeå universitet 
Idrottshögskolan
se 796-799  

Uppsala universitet 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga
vetenskapsområdet

Uppsala universitet 
Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa se 32+ 6525
Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa är ett 
samarbetsforum för Uppsala universitets forskning kring demokrati, 
fred och rättvisa. Kärnan och det långsiktiga målet med verksamheten 
är att främja institutionsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning 
och utbildning samt att öka internationaliseringen i miljön. I 
samarbetet ingår Institutionen för freds- och konfliktforskning, 
Juridiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen, Hugo 
Valentin-centrum, Centrum för Rysslandsstudier (UCRS) samt 
avdelningen Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) vid 
Engelska institutionen.  

Uppsala universitet 
SALT 
(Forum for advanced studies in arts, languages and theology) arbetar 
för att utveckla forskningens och utbildningens internationella och 
tvärvetenskapliga karaktär på uppdrag av fakulteterna vid Engelska 
Parken och Blåsenhus. Målet för SALT är att skapa en plattform där 
forskare, lärare och doktorander inom campus möts kring 
gemensamma arrangemang. se 7957
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Uppsala universitet 
Teologiska fakulteten se 2

Uppsala universitet 
Juridiska fakulteten se 34

Uppsala universitet 
Historisk-filosofiska fakulteten

Uppsala universitet 
Institutionen för ABM   se 101+102+ 73

Uppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia

Uppsala universitet 
Filosofiska institutionen se 109+11/19

Uppsala universitet 
Historiska institutionen se 93-99

Uppsala universitet 
Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Uppsala universitet 
Konstvetenskapliga institutionen se 75-77

Uppsala universitet 
Institutionen för kulturantropologi och etnologi se 7911

Uppsala universitet 
Litteraturvetenskapliga institutionen se 81

Uppsala universitet 
Institutionen för musikvetenskap se 78

Uppsala universitet 
Institutionen för speldesign se 794

Uppsala universitet
Centrum för genusvetenskap se 7911

Uppsala universitet 
Hugo Valentin-centrum se 6525

Välkommen till Hugo Valentin-centrum
Hugo Valentin-centrum är ett tvärvetenskapligt forum vid Uppsala 
universitet med huvudsaklig inriktning på forskning. Forskning 
bedrivs på två prioritererade områden: dels förhål-landen och 
processer relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, dels 
folkmord och andra grova brott mot de mänskliga rättigheterna.  
Läs mer

Uppsala universitet 
Språkvetenskapliga fakulteten se 80

Uppsala universitet 
Samhällsvetenskapliga fakulteten

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) se 643+71+72
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Uppsala universitet 
Ekonomisk-historiska institutionen se 60

Uppsala universitet 
Institutionen för freds- och konfliktforskning se 6525

Uppsala universitet 
Företagsekonomiska institutionen se 658

Uppsala universitet 
Institutionen för informatik och media se 659+7914+90

Uppsala universitet 
Institutionen för kostvetenskap se 641/642

Uppsala universitet 
Kulturgeografiska institutionen se 91

Uppsala universitet 
Nationalekonomiska institutionen se 33

Uppsala universitet 
Institutionen för psykologi se 15

Uppsala universitet 
Sociologiska institutionen se 79

Uppsala universitet 
Statistiska institutionen se 31

Uppsala universitet 
Statsvetenskapliga institutionen se 32

Uppsala universitet 
Centrum för rysslandsstudier se 993-99

Uppsala universitet 
Fakulteten för utbildningsvetenskaper se 7957
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Örebro universitet 

Humaniora, utbildnings- och 
samhällsvetenskap 

Välkommen till HumUS
HumUS ger näring och växtkraft. 
Vi som studerar och arbetar här på HumUS, tycker att vi 
ägnar oss åt väsentligheterna i livet: konst, kommunikation, 
lärande, människor och samhället.

Så här står det på några av våra tidigare studenters 
visitkort: samhällsplanerare, webbkreatör, personalchef, 
specialpedagog, politiker, grafisk formgivare, lärare, 
jämställdhetshandläggare, förlagsdirektör, programledare 
på tv, PR-konsult och informationschef. Vilka drömmar och 
planer har du?

 Läs mer om Institutionen för humaniora, utbildnings- och 
samhällsvetenskap 

Ämnen

Örebro universitet 
Engelska  se 80

Örebro universitet 
Genusvetenskap  se 7911

Örebro universitet 
Historia  se 93-99

Örebro universitet 
Kulturgeografi  se 91

Örebro universitet 
Litteraturvetenskap  se 81

Örebro universitet 
Medie- och kommunikationsvetenskap 

Örebro universitet 
Pedagogik  se 7957

Örebro universitet 
Retorik  se 80

Örebro universitet 
Samhällskunskap  se 108

Örebro universitet 
Sociologi  se 79

Örebro universitet 
Statskunskap  se 32

Örebro universitet 
Svenska som andraspråk 
Svenska språket se 80
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SW   . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

Göteborgs universitet 
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Linnéuniversitetet 
Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Ämnen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, 
filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och 
religionsvetenskap.

Lunds universitet 
Filosofiska institutionen  
Välkommen till Filosofiska institutionen. Vid institutionen bedrivs 
forskning och utbildning i fyra ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk 
filosofi, teoretisk filosofi och vetenskaplig grundkurs. Institutionen har 
cirka 320 helårsstudenter och 60 anställda och ligger mitt i Lundagård 
i universitetets äldsta hus Kungshuset.

Stockholms universitet 
Filosofiska institutionen

Uppsala universitet 
Filosofiska institutionen

Uppsala universitet 
Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Umeå universitet 
Idé- och samhällstudier

Södertörns högskola 
Historia och samtidsstudier
Här bedrivs utbildning och forskning inom arkeologi, arkivvetenskap, 
etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Hos oss verkar 
centrumbildningarna MARIS och Samtidshistoriska institutet

Södertörns högskola 
Kultur och lärande
Institutionen för kultur och lärande består av ämnena engelska, estetik, 
estetiska lärprocesser, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, 
litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, 
retorik och svenska, samt lärarutbildningen och Centrum för praktisk 
kunskap.
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SW   11/19 Individernas inre verkligheter.

Göteborgs universitet 
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Lunds universitet 
Filosofiska institutionen  
Välkommen till Filosofiska institutionen. Vid institutionen bedrivs 
forskning och utbildning i fyra ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk 
filosofi, teoretisk filosofi och vetenskaplig grundkurs. Institutionen har 
cirka 320 helårsstudenter och 60 anställda och ligger mitt i Lundagård 
i universitetets äldsta hus Kungshuset.

Stockholms universitet 
Filosofiska institutionen 

Uppsala universitet 
Filosofiska institutionen 

Södertörns högskola 
Kultur och lärande
Institutionen för kultur och lärande består av ämnena engelska, estetik, 
estetiska lärprocesser, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, 
litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, 
retorik och svenska, samt lärarutbildningen och Centrum för praktisk 
kunskap. 
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SW   11 Individens lager av kunskaper, 
erfarenheter o d.

SW   12 Individens visioner, 
framtidsvisioner o d. 
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SW   13 Individens känslor, värderingar od. 
Estetik. 

Stockholms universitet 
Institutionen för kultur och estetik

Södertörns högskola 
Kultur och lärande
Institutionen för kultur och lärande består av ämnena engelska, estetik, 
estetiska lärprocesser, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, 
litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, 
retorik och svenska, samt lärarutbildningen och Centrum för praktisk 
kunskap.
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SW   14 Individens ideologi / uppfattning 
om samband o d.
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SW   15 Individens psykiska mekanismer 
Psykologi o d. 

Karlstads universitet
Institutionen för sociala och psykologiska studier 
Genusvetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi

Göteborgs universitet 
Psykologiska institutionen

Linnéuniversitetet 
Institutionen för socialt arbete
Ämnen: Socialt arbete och socialpsykologi

Lunds universitet 
Institutionen för psykologi

Mittuniversitetet 
Psykologi (PSY)

Stockholms universitet 
Psykologiska institutionen

Umeå universitet 
Psykologi

Uppsala universitet 
Institutionen för psykologi

Högskolan Dalarna 
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Högskolan Väst
Institutionen för individ och samhälle 

Mälardalens högskola 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation samlar språk, 
litteraturvetenskap, kammarmusik, pedagogik, specialpedagogik, 
matematik och fysik som sammantaget leder till en verksamhet med 
både bredd och djup.
Akademin knyter även samman den didaktiska kompetens som finns 
på högskolan, och som baseras på högskolans väl fungerande 
lärarutbildning.
Till akademin UKK:s webbplats 

Södertörns högskola 
Samhällsvetenskaper
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och 
forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi, 
offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap. 

Högskolan Kristianstad 
Psykologi 
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SW   16 Individens logik. Vetenskpsteori o d. 

280

http://wimnell.com/omr16.html


SW   17 Individens moral och uppfattningar 
om moral. 

Linköpings universitet 
Centrum för tillämpad etik (CTE)
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SW   18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst 
och väst.Linnéuniversitetet 

Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Ämnen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, 
filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och 
religionsvetenskap.
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SW   11/19 Individernas inre verkligheter.

SW   11 Individens lager av kunskaper, 
erfarenheter o d.

SW   12 Individens visioner, 
framtidsvisioner o d. 

SW   13 Individens känslor, värderingar od. 
Estetik. 

SW   14 Individens ideologi / uppfattning 
om samband o d.

SW   15 Individens psykiska mekanismer 
Psykologi o d. 

SW   16 Individens logik. Vetenskpsteori o d. 

SW   17 Individens moral och uppfattningar 
om moral. 

SW   18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst 
och väst.
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SW   2 Religiösa verksamheter o d. 

(SAB C. DC, DK 2) 

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

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) 
Nämnden för statligt stöd till trossamfund ger stöd till trossamfund 
verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens 
ekonomiska bidrag till de statsbidrags-berättigade trossamfunden. 

Johannelunds teologiska högskola 
Heidenstamsgatan 75  
754 27 UPPSALA  
Tfn: 018-16 99 00  
E-post: johannelund@efs.svenskakyrkan.se 
Webb: http://www.johannelund.nu/

Johannelund – en högskola för integrerade teologiska studier

Teologiexamen

På Johannelund kan ta både en högskoleexamen (120 hp) och en 
kandidatexamen (180 hp) i teologi.
Se våra utbildningar

Gå en fristående kurs

Många av Johannelunds rika utbud av kurser kan du läsa som 
fristående kurser. Ta chansen nu!
Se våra kurser här
Prästutbildning

På Johannelund kan du gå en integrerad utbildning till präst både i 
Svenska kyrkan och i EFS.
Se våra prästutbildningar
Bibelskola

I samarbete med Hagabergs folkhögskola erbjuder Johannelund också 
en bibelskola på ett år.
Mer om bibelskolan!

284

http://wimnell.com/omr2.html
http://wimnell.com/omr20.html
http://wimnell.com/omr21.html
http://wimnell.com/omr22-28.html
http://wimnell.com/omr29.html
http://www.sst.a.se/
mailto:johannelund@efs.svenskakyrkan.se
http://www.johannelund.nu/
http://www.johannelund.nu/utbildningar/
http://www.johannelund.nu/utbildningar/kurskatalog/
http://www.johannelund.nu/utbildningar/prast/
http://www.johannelund.nu/utbildningar/bibelskola/


Utbildningar.

Både högskola och pastoralinstitut
Johannelund fungerar både som högskola och pastoralinstitut. I den 
integrerade prästutbildningen för EFS varvas akademiska studier i teologi 
(högskolekurser) med praktisk prästutbildning (pastorala moment). 
Dessutom erbjuds ett regelbundet andakts- och gudstjänstliv. På det sättet 
integreras teologins teori och praktik. Johannelund vill erbjuda en 
utbildning som rustar och är relevant både för den enskilde och för 
arbete i församling. Om du satsar på att bli präst i Svenska kyrkan kan 
du läsa de akademiska kurserna, och för att få den goda grund en 
integrerad utbildning ger, även läsa de pastorala momenten som 
Johannelund erbjuder under de 4,5 första åren av studierna. 
Prästkandidater för Svenska kyrkan läser det avslutande året i 
utbildningen vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Du kan även studera vid Johannelund med tanke på att arbeta inom 
något annat kristet samfund. Det mottagande samfundet önskar då i 
många fall att den avslutande pastorala utbildningsterminen efter 
avslutade högskolestudier görs inom ramen för det egna samfundet.

Du kan även läsa utan att ta några pastorala moment. Detta är ett 
alternativ främst för dig som vill skaffa dig baskunskaper i teologi med 
tanke på arbete inom exempelvis skola, folkhögskola eller media. I 
dessa fall erbjuds kandidatexamen (3 år) eller högskoleexamen (2 år). 
Det går även att läsa endast ett år med teologiska kurser.

Johannelunds ämnesområden och kurser
Alla kurser vid Johannelund ryms inom kunskapsområdet Teologi, 
som vi delar upp i följande ämnesområden:

A. Exegetisk teologi, som handlar om frågor som rör Bibeln, 
dess innehåll och tolkning.
B. Systematisk teologi, som består av religionsfilosofi, 
dogmatik (kristen troslära) och etik.
C. Historisk och praktisk teologi, ett stort ämnesområde med 
flera underavdelningar:

• Kyrkans historia, som även bearbetar frågor om den 
kristna kyrkans identitet och mission,

• Religionspsykologi, själavård, psykiatri och kurser i 
kristen spiritualitet.

• Praktisk teologi omfattar exempelvis predikokonst, 
kommunikation och liturgik.

• Religionspedagogik behandlar allmän pedagogik, 
ledarskap och pedagogik med kyrklig inriktning.

Distansstudier?
På alla våra program så erbjuder vi möjligheten att läsa de två första 
åren på distans. Det innebär att man kommer till  Johannelund vid 6-7 
tillfällen under en termin för föreläsningar, seminarier, grupparbeten 
och examinationer. Varje träff kan vara från 1 upp till 5 dagar per 
tillfälle. Resten av tiden ägnar man åt självstudier hemma.
Utlandsstudier?
För den som önskar finns även möjlighet att förlägga en del av sina 
studier utomlands, företrädesvis efter kandidatexamen-4:e året. 
Johannelund har bland annat avtal med ledande teologiska 
utbildningar i Oslo (Menighetsfakulteten), Oxford (Wycliffe Hall vid 
Oxford University) och Minnesota i USA (Luther Seminary).
Studieplaner
Här kan du ladda ned en översikt över studieplanerna för den som börjar ht 
2014!
Här kan du ladda ned en översikt över studieplanerna för den som började ht 
2013! 
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Teologiska Högskolan, Stockholm 
Åkeshovsvägen 29  
168 39 BROMMA  
Tfn: 08-564 357 00  
E-post: ths@ths.se 
Webb: http://www.ths.se/

Om högskolan
Vid THS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och teologi/
religionsvetenskap. THS blev pionjär genom att 1997 vara den första 
högskolan att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i 
mänskliga rättigheter. 2012 var THS återigen först i landet med att 
starta ett masterprogram i Interkulturella relationer.

Högskolan har kandidatexamen i teologi och mänskliga rättigheter, 
samt magister- och masterexamen i teologi. I samverkan med Uppsala 
universitet erbjuds också ett masterprogram i mänskliga rättigheter. 

500-600 studerar årligen vid THS och högskolan har idag ett 15-tal 
lektorer anställda, varav ett flertal med docentkompetens. Ett par 
professorer är också verksamma vid högskolan.

THS erbjuder högskoleutbildning och forskning av högsta 
vetenskapliga kvalitet. Högskolan får statsbidrag och kurserna är 
studiemedelsberättigande. THS har externfinansierade 
forskningsprojekt och bedriver även uppdragsverksamhet av olika 
slag.

Genom omfattande internationella kontakter och nära samarbete med 
flera svenska och nordiska universitet, erbjuder THS möjligheter för 
både studenter och lärare till utbyte och gemensamma 
forskningsprojekt.

STUDERA MR
Kurskatalog
Kandidatprogram 
Masterprogram 
Fristående kurser
Uppdragsutbildning
Internationellt 
Ansökan och antagning 
Studievägledning
Studera med funktionsnedsättning

Ladda ner folder
Ladda ner folder om utbildning i mänskliga rättigheter.

Regeringens webbplats
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter - för alla!
Rätten till likabehandling och icke-diskriminering utgör grunden för 
internationella mänskliga rättigheter. Många kämpar dagligen för en 
värld där mänsklig värdighet, jämlikhet och frihet respekteras.
Rätten till likabehandling och icke-diskriminering utgör grunden för 
internationella mänskliga rättigheter. Många kämpar dagligen för en 
värld där mänsklig värdighet, jämlikhet och frihet respekteras. Från 
hösten 2015 kan vi erbjuda våra studenter ett kandidatprogram och ett 
magister-/masterprogram i mänskliga rättigheter, med filosofiska, 
rättsliga, politiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Programmet 
ger studenterna en tvärvetenskaplig utbildning inom området. Våra 
studenter lär sig att analysera innebörden, bakgrunden och funktionen 
av rättigheter.
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Under utbildningen har du även möjlighet att göra praktik på en 
myndighet eller frivilligorganisation. Syftet är att utveckla ett kreativt 
och kritiskt förhållningssätt med relevans både för fortsatta studier och 
arbetslivet. En utbildning i mänskliga rättigheter ger dig kunskap om 
och praktiska verktyg för att arbeta inom en mängd olika fält. Efter 
examen kan du arbeta inom exempelvis statsförvaltning, 
frivilligorganisationer och internationella organ.

STUDERA TEOLOGI

Kurskatalog
Teologiskt basår 60hp
Religion-kultur-samhälle
Studier till pastor/präst
Magister-/masterprogram
Fristående kurser
Nätkurser
Fortbildningskurser
Uppdragsutbildning
English Master Program
Internationellt
Ansökan och antagning
Studievägledning
Studera med funktionsnedsättning

Ladda ner folder
Ladda ner folder om teologi/religionsvetenskap.

Teologi & Religionsvetenskap program
Teologi - ett fönster mot framtiden
Det finns många olika skäl till att studera religion och teologi. Idag är 
de flesta medvetna om att religionen spelar en viktig roll i mer eller 

mindre alla kulturer. Och detta oavsett om man kallar sig för ateist, 
agnostiker, troende eller något annat.

Sverige är ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle, där religion 
blir allt mer synlig. Det har lett till en ökad efterfrågan på teologi och 
religionsvetenskap. Med kunskap om religion förstår du dig själv och 
världen bättre. 

Vill du ha en gedigen utbildning när det gäller tro, kultur och 
samhälle? Oavsett om du siktar på arbete och ledarskap inom kyrka, 
akademi, näringsliv, frivilligorganisationer, statliga och kommunala 
verksamheter eller bara vill läsa för att förkovra dig och bearbeta livets 
viktigaste frågor, är du välkommen att läsa hos på Teologiska 
högskolan Stockholm (THS)!

På THS finns en god studiemiljö med engagerade lärare och 
framstående forskare. De har spetskompetens i kyrkohistoria, 
bibelvetenskap, systematisk teologi, filosofi, etik, religionshistoria, 
existentiell folkhälsa, praktisk teologi, mänskliga rättigheter, 
religionspedagogik, röst- och talteknik, och andra ämnen.

Det finns även goda möjligheter att genomföra delar av utbildningen 
utomlands. THS deltar i Erasmussamarbetet och har avtal om 
studentutbyte med lärosäten i USA, Asien och Europa.

Du kan läsa på THS alltifrån en enstaka kurs upp till en femårig 
masterutbildning. Och genom samarbeten med andra lärosäten finns 
också forskarutbildning.

THS har rötterna i en 150-årig utbildningstradition och är idag ett av 
landets ledande lärosäten inom teologi och mänskliga rättigheter. 
Ta dina drömmar och din längtan på allvar – vi kommer att göra det!
Sök i kurskatalogen
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Forskning
Forskning vid Teologiska högskolan Stockholm (THS) sker inom 
högskolans båda verksamhetsområden, teologi respektive mänskliga 
rättigheter.

Forskningbedrivs både i form av breda projekt över flera år och som 
enskilda projekt under kortare tid. Dessutom åtar sig THS forsknings- 
och utredningsuppdrag, vid sidan om reguljär forsknings- och 
undervisningsverksamhet, för olika beställare. De individuella 
projekten på THS bedrivs av lärare som forskar inom sina resp. 
kompetensområden. Så gott som alla lärare på THS är forskarutbildade 
och alla har möjlighet att inom sina tjänster bedriva forsknings- eller 
utvecklingsarbete. Flera har för detta även finansiering från 
forskningsråd, stiftelser eller andra källor för sin forskning.

Teologiska högskolan Stockholm har internationella kontakter med ett 
stort antal institutioner för såväl forsknings- som undervisnings och 
annat samarbete. Dessa kontakter underlättas dessutom av att THS 
ingår i internationella universitetsnätverk, såsom Erasmus och 
Nordplus.

Den största delen av forskningen vid THS publiceras som artiklar i 
vetenskapliga eller andra tidskrifter, liksom i böcker vilka publiceras 
av förlag i Sverige eller utomlands. En del av detta material kan man 
även ta del av genom THS skriftserie, Studia Theologica Holmiensia, 
se publikationslista. För närmare information om lärares 
forskningsintressen och pågående forskning, se personliga hemsidor 
för resp. lärare under rubriken "Personal/Kontakt".

Örebro teologiska högskola  
Box 1623  
701 16 ÖREBRO  
Tfn: 019-30 77 50   
E-post: missionsskolan@evangeliskafrikyrkan.se 
Webb: http://www.orebromissionsskola.se/

Om Örebro Missionsskola
Örebro Missionsskola grundades 1908 av John Ongman, en 
förgrundsgestalt inom baptismen i Sverige, för att möta behovet av en 
längre utbildning för de evangelister som sändes ut av Örebro 
Missionsförening (ÖM). Numera är Evangeliska Frikyrkan, ett 
frikyrkosamfund som bildades genom ett samgående mellan 
Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet, skolans 
huvudman. Örebro Missionsskola ligger i anslutning till Örebro 
universitets campus två kilometer från centrum i Örebro.

På Örebro Missionsskola finns flera olika linjer, program och kurser i 
teologi och bibelkunskap, avsedda för den som vill undervisa i 
religionskunskap, arbeta i församling nationellt och internationellt, 
engagera sig som lekman eller helt enkelt fördjupa den egna 
bibelkunskapen och reflektionen kring tron.

På Örebro Missionsskola finns Örebro Teologiska Högskola och 
Missionsinstitutet. Vi är också en del av nätverket Akademi för 
Ledarskap och Teologi. Utbildningarna har olika inträdeskrav och 
längd och leder till olika examina.

Vi vill vara en plats där människor tränas för uppgifter i Guds rike. 
Därför finns gemenskap och bön som ett naturligt erbjudande i skolans 
miljö. Andlig och personlig mognad, liksom teologisk kunskap och 
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praktiska färdigheter, är centralt för liv och tjänst i församling och 
samhälle och viktiga mål för utbildningarna.

Kort om våra utbildningar

Örebro Teologiska Högskola
På ÖTH kan du läsa teologi eller religionsvetenskap i olika program 
och med olika tempo. Du kan läsa del- eller heltid på campus eller 
distans. Vi erbjuder allt från enstaka kurser till program som sträcker 
sig mellan ett och fyra år, med möjligheter att ta en teologie 
kandidatexamen (180hp), eller en högskoleexamen i teologi (120 hp). - 
Läs mer

Församlingsledarakademin
Församlingsledarakademin är en utbildning för dig som vill få 
fördjupade kunskaper om den kristna trons innehåll och tränas för 
olika ledaruppgifter i Guds rike. Hos oss får du ledarträning knuten till 
en församlingsmiljö. - Läs mer här eller på kampanjsidan

Distansstudier
Det teologiska distansprogrammet vid Örebro Teologiska Högskola 
erbjuds för dig som inte kan genomföra studierna på ort och ställe i 
Örebro. - Läs mer

Missionsinstitutet
Utrustar för interkulturellt engagemang i Sverige och andra länder  
- Läs mer

Göteborgs universitet 
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Karlstads universitet 
Religionsvetenskap

Linnéuniversitetet 
Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Ämnen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, 
filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och 
religionsvetenskap.

Lunds universitet 
Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) 

Mittuniversitetet 
Religionsvetenskap

Stockholms universitet
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Uppsala universitet 
Teologiska fakulteten

Högskolan Dalarna 
Akademin Humaniora och medier

Södertörns högskola 
Historia och samtidsstudier
Här bedrivs utbildning och forskning inom arkeologi, arkivvetenskap, 
etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Hos oss verkar 
centrumbildningarna MARIS och Samtidshistoriska institutet 
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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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SW   31 Statistik och demografi. 

Statistiska centralbyrån 
Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för officiell statistik och för 
annan statlig statistik. Utöver det som följer av förordningen om den 
officiella statistiken ska SCB utveckla, framställa och sprida statlig 
statistik. SCB ska även samordna det statliga statistiksystemet och 
samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella 
organisationer. 

Göteborgs universitet 
SOM-institutet

Stockholms universitet 
Statistiska institutionen

Umeå universitet 
Demografiska databasen

Uppsala universitet 
Statistiska institutionen

Stockholms universitet 
Sociologiska institutionen inklusive Demografi

Högskolan Dalarna 
Akademin Industri och samhälle

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Institutionen för nationalekonomi med statistik

Handelshögskolan i Stockholm 
Juridik, språk och ekonomisk statistik  
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SW   32 Statsvetenskap. 

Valmyndigheten 
Box 12191, 102 25 Stockholm 
Telefon 08 - 635 69 00 
Har till uppgift att planera och genomföra val och 
folkomröstningar.

Myndigheten för delaktighet 
Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha samma 
möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av 
mänskliga rättigheter.

Göteborgs universitet 
Statsvetenskapliga institutionen

Karlstads universitet 
Statsvetenskap

Linnéuniversitetet 
Institutionen för statsvetenskap
Ämnen: Statsvetenskap

Lunds universitet 
Statsvetenskapliga institutionen

Stockholms universitet 
Statsvetenskapliga institutionen

Umeå universitet 
Statsvetenskap

Uppsala universitet 
Statsvetenskapliga institutionen

Örebro universitet 
Statskunskap
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Uppsala universitet 
Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa
Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa är ett 
samarbetsforum för Uppsala universitets forskning kring demokrati, 
fred och rättvisa. Kärnan och det långsiktiga målet med verksamheten 
är att främja institutionsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning 
och utbildning samt att öka internationaliseringen i miljön. I 
samarbetet ingår Institutionen för freds- och konfliktforskning, 
Juridiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen, Hugo 
Valentin-centrum, Centrum för Rysslandsstudier (UCRS) samt 
avdelningen Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) vid 
Engelska institutionen.

Högskolan Dalarna 
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Högskolan i Halmstad
Magisterprogram i statsvetenskap 60 hp

Södertörns högskola 
Samhällsvetenskaper
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och 
forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi, 
offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.
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SW   33 Nationalekonomi, internationell 
ekonomi.  

Mittuniversitetet 
Ekonomivetenskap och juridik (EVJ) 
Stockholms universitet 
Nationalekonomiska institutionen

Stockholms universitet 
IIES - Institutet för internationell ekonomi

Uppsala universitet 
Nationalekonomiska institutionen

Högskolan Dalarna 
Akademin Industri och samhälle

Södertörns högskola 
Samhällsvetenskaper
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och 
forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi, 
offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Institutionen för nationalekonomi med statistik se även 33+31

Handelshögskolan i Stockholm 
Nationalekonomi
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SW   34 Lagar o förordningar, traktat, 
juridik. 

Domarnämnden 
Box 2330, 103 18 Stockholm 
Telefon 08 - 561 669 50 
Lämnar förslag till regeringen i ärenden om utnämning av 
ordinarie domare eller hyresråd.

Justitiekanslern (JK) 
Box 2308, 103 17 Stockholm  
Telefon 08 - 405 10 00 
Har tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet, bevakar 
statens rätt och tillhandagår regeringen med råd och 
utredningar i juridiska frågor.

Rättshjälpsmyndigheten 
Box 853, 851 24 Sundsvall 
Telefon 060 - 13 46 00 
Handlägger vissa ärenden om rättshjälp enligt rätts-hjälpslagen.

Sveriges Domstolar 
551 81 Jönköping 
Telefon 036 - 15 53 00 
Domstolsverket (DV) är central förvaltningsmyndighet för de 
allmänna domstolarna, de allmänna förvalt-ningsdomstolarna, 
arrendenämnderna, hyresnämnderna och 
Rättshjälpsmyndigheten.

Patent- och registreringsverket (PRV) 
PRV arbetar med ärenden som rör patent, design, varumärken, 
personnamn, periodiska skrifter och uppdragsverksamhet.
Patent- och registreringsverket, PRV 
Box 5055, 102 42 STOCKHOLM 
Telefon 08-782 25 00 
E-post: prv@prv.se

Patentombudsnämnden 
Myndigheten hanterar auktorisation och tillsyn för 
patentombud. Bolagsverket är kanslifunktion till Patent-
ombudsnämnden och ansvarar för löpande administra-tion och 
för att hålla registret över patentombuden.
Patentombudsnämnden 
Box 46 
851 02 Sundsvall 
Telefon 060-18 40 00 
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Patentbesvärsrätten 
Patentbesvärsrätten är en förvaltningsdomstol som efter 
överklagande överprövar Patent- och registeringsverkets beslut 
i ärenden om patent, varumärken och mönster samt namn och 
utgivningsbevis. Domstolen överprövar också Statens 
jordbruksverks beslut i ärenden om växt-sortsskydd.
Patentbesvärsrätten 
Box 24160, 104 51 Stockholm 
Telefon 08-783 38 50  
E-post: pbr@pbr.se
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Datainspektionen 
Box 8114, 104 20 Stockholm  
Telefon 08 - 657 61 00  
Ska skapa förutsättningar för att behandlingen av per-
sonuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas 
personliga integritet.

Lunds universitet 
Humanistiska och teologiska fakulteterna
Kontaktinformation Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteternas webbplats

Stockholms universitet 
Juridiska fakulteten
Juridiska institutionen

Lunds universitet 
Rättssociologiska institutionen

Mittuniversitetet 
Ekonomivetenskap och juridik (EVJ)

Umeå universitet 
Juridik

Umeå universitet 
Juridiskt forum

Uppsala universitet 
Juridiska fakulteten

Högskolan Dalarna 
Akademin Industri och samhälle

Södertörns högskola 
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Samhällsvetenskaper
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och 
forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi, 
offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Juristprogrammet 270 hp 

Handelshögskolan i Stockholm 
Juridik, språk och ekonomisk statistik

Högskolan Kristianstad
 Juridik 
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SW   35 De demokratiskt valda 
församlingarnas verksamheter. 
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SW   . 351 Sveriges riksdag (och 
motsvarande utomlands) 
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SW   . 352 Kommun- och 
landstingsfullmäktige (och mots.) 
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SW   . 353 Sveriges regering (och 
motsvarande utomlands) 

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

En förteckning över statliga myndigheter, siftelser och bolag  o d finns 
i den särskilda sammanställningen om den svenska regeringen. 

I sammanställningen nu har myndigheterna fördelats på 
verksamhetsområdena. Myndigheterna kan ha verksamheter i flera 
områden, men här har de med några undantat placerats på bara ett 
område.

Arbetsmarknadsdepartementet
har många verksamheter i området 658
Finansdepartementet 
har många verksamheter i området 657
Försvarsdepartementet 
har många verksamheter i området  6525-6529
Justitiedepartementet
har många verksamheter i området 34 och 7952-7956
Kulturdepartementet 
har många verksamheter i områdetna i ,2 och 7

Miljö- och energidepartementet
har många verksamheter i området 644 och 7
Näringsdepartementet
har många verksamheter i området 658 och 66-69
Socialdepartementet
har många verksamheter i området 61 och 7951
Utbildningsdepartementet
har många verksamheter i området 7957
Utrikesdepartementet. 
Dess verksamheter finns bl a i områdena 354 och  653 handel 

Förteckningen har kompletterats med universitetens och hög-skolornas 
professurer enligt sidorna  54-244 i
Sven Wimnell  1 oktober 2015: 
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksam-
heter  som hjälp vid planeringen av framtiden.
http://wimnell.com/omr40zj.pdf
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SW   . 354 Mellanfolkliga centrala organ 
(FN, EU o d). 

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) 
Fleminggatan 20 
112 26 Stockholm 
Tfn: 08-454 47 00 
E-post: info@sieps.se

Arbetsområde: Svenska institutet för europapolitiska studier 
har till uppdrag är att på ett självständigt och allsidigt sätt belysa 
aktuella europapolitiska frågor. I detta syfte gör Sieps sina analyser, 
underlag och semi-narier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer 
i den politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU. 

Folke Bernadotteakademin 
Folke Bernadotteakademin verkar inom området inter-nationell 
konflikt- och krishantering och svenskt del-tagande i freds- och 
katastrofinsatser. Dess grunduppgift är att förbereda, utbilda och 
samträna personal som ska medverka i internationella katastrof-, 
krishanterings- och fredsinsatser. 
872 64 Sandöverken 
Tel: 0612-823 00 
Fax: 0612-823 99

Nordiska Afrikainstitutet 
Nordiska Afrikainstitutets uppgift är att främja och bedriva 
vetenskaplig forskning om Afrika samt främja samarbete och 
kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare. 
Box 1703 
751 47 Uppsala 
Tel: 018-56 22 00 
Fax: 018-56 22 90

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida 
Sida är central förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala 
utvecklingssamarbete med utvecklingsländer och för stödet till länder i 
Central- och Östeuropa för att främja säkerhet, demokrati och en 
hållbar utveckling.  
105 25 Stockholm 
Tel: 08-698 50 00 
Fax: 08-20 88 64
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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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SW   4 Sambandsforskningsverksamheter. 
SW   40 Systemvetenskap.Infostruktur. 
SW   41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.
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SW   5 Naturforsknings- och 
matematikverksamheter. 

Göteborgs universitet
Naturvetenskapliga fakulteten
Box 460, 405 30 Göteborg 
Tel: 46 (0)31-786 00 00 
Fax: 46 (0)31-786 48 39 
E-post: info@science.gu.se 
Webbsida: www.science.gu.se

Lunds universitet 
Naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktinformation Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakultetens webbplats

Gemensamma institutioner för Lunds tekniska högskola 
och Naturvetenskapliga fakulteten

Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Matematisk-fysiska sektionen

• Fysikum se även 53
• Institutionen för astronomi se även 52
• Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
• Matematiska institutionen se även 51
• Meteorologiska institutionen (MISU) se även 55
• Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA) äv 51

Kemiska sektionen
Sektionens webbplats

• Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
• Institutionen för material- och miljökemi
• Institutionen för organisk kemi
• Institutionen för neurokemi se även 54

Biologiska sektionen
• Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)
• Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens 

institut
• Institutionen för ekologi, miljö och botanik
• Zoologiska institutionen se även 57, 58, 59

Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Sektionens webbplats

• Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)
• Institutionen för naturgeografi
• Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

 se äv 54+55+57
Centra/ institut

• Östersjöcentrum
• Bergianska botaniska trädgården (BBT)
• Stockholms Resilienscentrum

Fältstationer
• Askölaboratoriet (marin forskning)
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• Tarfala (högfjäll, glaciologi)
• Tovetorp (etologi)
• Navarino Environmental Observatory (klimat och miljö)

Högskolan i Skövde 
Institutionen för biovetenskap

Södertörns högskola 
Naturvetenskap, miljö och teknik
På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs 
utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik 
och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik, 
måltidskunskap och geografi. Detta utgör grunden till en 
mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap.

Karlstads universitet
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskap 
Byggteknik, miljö- och energisystem, kemi, kemiteknik  se även 54

Karlstads universitet
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik 
Elektroteknik, fysik, maskinteknik, materialteknik se även 53
Lunds universitet 
Kemicentrum 
Matematikcentrum 
Fysiska institutionen se även 51+53+54

Mittuniversitetet 
Kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik (KMM) se även 51

Mittuniversitetet 
Naturvetenskap (NAT)

Mittuniversitetet 
Ämnesdidaktik och matematik (DMA) se även 51

Umeå universitet 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
(t.ex. arkitektur, matematik, teknik, fysik, kemi) 

Uppsala universitet 
Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, centrumbildningar 
mm

Örebro universitet
Naturvetenskap och teknik

Högskolan Kristianstad
 Miljöteknik  
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SW   50 Allmänt om naturforskning. 
Naturkunskap. 

Karlstads universitet
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper 
Biologi, miljövetenskap, naturgeografi, riskhantering

Mälardalens högskola 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation samlar språk, 
litteraturvetenskap, kammarmusik, pedagogik, specialpedagogik, 
matematik och fysik som sammantaget leder till en verksamhet med 
både bredd och djup.
Akademin knyter även samman den didaktiska kompetens som finns 
på högskolan, och som baseras på högskolans väl fungerande 
lärarutbildning.
Till akademin UKK:s webbplats 
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SW   51 Matematik. 
Karlstads universitet
Institutionen för matematik och datavetenskap 
Datavetenskap, matematik

Högskolan Dalarna 
Akademin Industri och samhälle

Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Matematisk-fysiska sektionen
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas 
didaktik (MND)
Matematiska institutionen 
Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA)

Lunds universitet 
Matematikcentrum 

Mittuniversitetet 
Kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik (KMM) 

Mittuniversitetet 
Ämnesdidaktik och matematik (DMA) 

Högskolan Kristianstad 
Matematik 

 Högskolan Kristianstad Matematikämnets didaktik
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SW   52 Astronomi, rymdforskning. 

Södertörns högskola 
Historia och samtidsstudier
Här bedrivs utbildning och forskning inom arkeologi, arkivvetenskap, 
etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Hos oss verkar 
centrumbildningarna MARIS och Samtidshistoriska institutet

Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Matematisk-fysiska sektionen
Institutionen för astronomi 

Högskolan Kristianstad 
Astronomi   
SW   53 Fysik o d.  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SW   53 Fysik o d. 
Karlstads universitet
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik 
Elektroteknik, fysik, maskinteknik, materialteknik

Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Matematisk-fysiska sektionen
Fysikum 

Karlstads universitet
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik 
Elektroteknik, fysik, maskinteknik, materialteknik

Lunds universitet  
Fysiska institutionen

Högskolan Kristianstad 
Fysik 
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SW   54 Kemi o d. 

Högskolan Dalarna 
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Kemiska sektionen
Sektionens webbplats
Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)
Institutionen för material- och miljökemi
Institutionen för organisk kemi
Institutionen för neurokemi 

Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Sektionens webbplats
Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)
Institutionen för naturgeografi
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Karlstads universitet
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskap 
Byggteknik, miljö- och energisystem, kemi, kemiteknik 
Lunds universitet 
Kemicentrum 

Högskolan Kristianstad 
Kemi  
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SW   55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d. 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, 
tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och 
vattenberoende verksamheter. Myndigheten fungerar som samhällets 
expertorgan inom meteorologi, hydrologi och oceanografi samt är en 
resurs i miljöarbetet. 

Statens geotekniska institut (SGI) 
Statens geotekniska institut ansvarar för kunskapsuppbyggnad och 
förmedling av geoteknisk kunskap i Sverige. Institutet ger geotekniska 
råd till statliga myndigheter med ansvar för områden som har koppling 
till miljö, infrastruktur, fysisk planering och byggande. SGI har ett 
särskilt ansvar för ras- och skredfrågor.

Statens geotekniska institut 
(Fr.o.m. 2015-01-01)
Statens geotekniska institut ansvarar för kunskapsupp-byggnad och 
förmedling av geoteknisk kunskap i Sverige. Institutet ger geotekniska 
råd till statliga myndigheter med ansvar för områden som har koppling 
till miljö, infrastruktur, fysisk planering och byggande. SGI har ett 
särskilt ansvar för ras- och skredfrågor.

Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, SIVL 
Stiftelsen äger samtliga aktier i IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU), inkl.Bergsstaten 
SGU undersöker, dokumenterar och informerar om berggrund, 
jordarter och grundvatten i Sverige. Som central myndighet för 
geologi och mineralfrågor i Sverige är en av SGUs viktigaste uppgifter 
att möta efterfrågan på geologisk information från samhället.
Sveriges geologiska undersökning, SGU, inkl.Bergsstaten 
Box 670, 751 28 Uppsala 
Telefon 018-17 90 00 
E-post: sgu@sgu.se
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Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Matematisk-fysiska sektionen
Meteorologiska institutionen (MISU) 

Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Sektionens webbplats
Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)
Institutionen för naturgeografi
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Högskolan Kristianstad
Geovetenskap 
Högskolan Kristianstad 
Landskapsvetenskap 
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http://www.science.su.se/
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SW   56 Paleontologi, arkeologi o d. 

Linnéuniversitetet 
Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Ämnen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, 
filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och 
religionsvetenskap.

Stockholms universitet 
Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Uppsala universitet
Institutionen för arkeologi och antik historia
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SW   57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. 
Utv.lära, ärftlighet 
Högskolan Dalarna 
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Högskolan Kristianstad Biologprogrammet med inriktning 
cellbiologi (vt2016)

Högskolan i Skövde 
Institutionen för biovetenskap

Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Biologiska sektionen
Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Zoologiska institutionen 

Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Sektionens webbplats
Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)
Institutionen för naturgeografi
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Högskolan Kristianstad 
Landskapsvetenskap 

Högskolan Kristianstad 
Miljöteknik

Högskolan Kristianstad 
Biologi 

Högskolan Kristianstad 
Ekologi  
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SW   58 Botanik. 

Högskolan Dalarna 
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Högskolan Kristianstad Biologprogrammet med inriktning biologisk 
mångfald, kommunikation och samhälle (vt2016)

Södertörns högskola 
Naturvetenskap, miljö och teknik
På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs 
utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik 
och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik, 
måltidskunskap och geografi. Detta utgör grunden till en 
mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap.

Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Biologiska sektionen
Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Institutionen för ekologi, miljö och botanik
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SW   59 Zoologi. 

Stockholms universitet
Naturvetenskapliga området
Biologiska sektionen
Zoologiska institutionen 
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SW   6 Teknologiska / Ekonomiska 
verksamheter.

Med teknologiska / ekonomiska verksamheter avses verksamheter som 
syftar till materiell nytta. Verksamheterna i avdelning 60 - 69 avser 
opolitiska verksamheter. Politiska verksamheter utanför de 
demokratiskt valdas verksamheter i 35 ingår i avdelningarna 36-39 för 
politiska krav och politiska planeringar.

60 Allmänt. 61 Hälso-o sjukvård, räddning. 62 Ingenjörsverksamheter. 
63 Biologisk produktion. 64 Hushållsarbeten, energi- och 
hygienförsörjning . 651 Allmänna kontorsarbeten, datoranvändning. 
652 Opolitiska offentliga verksamheter, militärväsen. 653 Handel. 654 
Telekommunikationer. 655 Förlag o d. 656 Transporter. 657 
Penningverksamheter. 659 Företagsekonomi, arbetsförmedling od. 659 
Marknadsföring. 66/69 Tillverkning av varor och byggnader och 
anläggningar. 66 Kemivaror. 67 Bearbetningsvaror. 68 Komplexvaror. 
69 Tillverkning av byggnader o anläggningar. 
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SW   60 Allmänt om teknologiska o 
ekonomiska verksamheter. 

Stockholms universitet 
Ekonomisk-historiska institutionen

Umeå universitet 
Geografi och ekonomisk historia
Ny institution från och med den 1 januari 2012 (tidigare 
kulturgeografiska institutionen och institutionen för ekonomisk 
historia).

Uppsala universitet 
Ekonomisk-historiska institutionen

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Avdelningen för ekonomisk historia 
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SW   61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning 
o d. Veterinärverks. 

(61: SAB V. DC 61, 636. DK 61) 610 Allmänt.
611 Människans anatomi. 612 Fysiologi.

613 Medicinska råd om enskild hygien.

614 Offentliga hygienverksamheter, räddning, sjukvårdsorganisation o 
d.

615 Läkemedelsbehandlingar, sköterskevård, fysikalisk terapi o d.  
615A 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 Vård-personal 
för psykiatrisk vård och vård av utvecklingsstörda, utom läkare. 615 F 
Personal för röntgenterapi, röntgendiagnostik och fysiklisk terapi o d. 
615 G Narkoman-o alkoholistvård, förgiftning.

616/618 Läkarverksamheter o d 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 

Kemikalieinspektionen, KemI 
Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyn-dighet med 
ansvar för kemikaliekontrollen. KemI arbetar bland annat för att 
förebygga skador på människor och miljö från kemiska och 
biotekniska produkter.

Strålsäkerhetsmyndigheten 
Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit över ansvar och uppgifter från 
Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, 
vilka upphörde den 30 juni 2008. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar 
för att skydda människor och miljö från skadlig verkan av strålning, nu 
och i framtiden.
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eHälsomyndigheten 
eHälsomyndigheten arbetar med utvecklingen av natio-nell e-hälsa för 
att bidra till en bättre vård, omsorg och hälsa. Verksamheten är inriktad 
på att skapa delaktighet för invånare samt ge stöd till yrkesverksamma 
och beslutsfattare. 

Folkhälsomyndigheten  
Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. 
Myndigheten verkar för en god folkhälsa genom att bygga upp och 
förmedla kunskap till hälso- och sjukvården och andra aktörer på 
smittskydds- och folkhälsoområdet.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är en domstols-liknande 
myndighet som prövar så kallade behörighets-frågor avseende 
legitimerad hälso- och sjukvårdsperso-nal.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). IVO ansvarar också för 
tillståndsprövning inom dessa områden.

Läkemedelsverket (LV) 
Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av 
läkemedel, naturläkemedel och utövar tillsyn över medicintekniska 
produkter. Myndigheten ska se till att den enskilde patienten, hälso- 
och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva 
pro-dukter och att dessa används ändamålsenligt och kost-
nadseffektivt. 

Myndigheten för vårdanalys 
Myndigheten för vårdanalys utvärderar och analyserar såväl offentligt 
som privat finansierad hälso- och sjuk-vård, inklusive tandvård, samt 
vissa delar av socialtjänsten utifrån patienters och medborgares 
perspektiv. Den redovisar verksamheternas kvalitet och effektivitet 
samt utvärderar effekter av reformer och satsningar som regeringen 
gör.

Socialstyrelsen 
Socialstyrelsens uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika 
tillgång till god vård och omsorg. Verksamheten rör socialtjänst, hälso- 
och sjukvård samt smittskydd.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)  
Statens beredning för medicinsk utvärdering granskar de metoder som 
används inom sjukvården och gör objektiva utvärderingar av deras 
kostnader, risker och nytta.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har till uppgift att pröva om 
ett läkemedel, en förbrukningsartikel eller en tandvårdsbehandling ska 
subventioneras av samhället. Myndigheten bidrar också till god service 
och tillgänglighet på apotek.

Provinsialläkarstiftelsen 
Provinsialläkarstiftelsens uppgift är att verka för provin-sialläkarnas, 
det vill säga distriktsläkarnas, förkovran i yrket. Detta sker genom att 
stiftelsen arrangerar kurser med varierande innehåll för medlemmar i 
Svenska Di-striktläkarföreningen. 
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Stiftelsen för vård och allergiforskning 
Stiftelsen för vård- och allergiforskning (Vårdalstiftelsen) har till 
ändamål att främja forskning och forskarutbild-ning på vårdområdet 
samt forskning och forskarutbild-ning med inriktning på allergier och 
annan överkänslig-het.

Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International Drug 
Monitoring  
Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International Drug 
Monitoring kallas också Uppsala Monitoring Centre (UMC). 
Organisationen är en oberoende stiftelse som arbetar internationellt för 
patientsäkerhet och en säker och effektiv användning av läkemedel. 
Stiftelsen till-handahåller diverse tjänster och är involverad i veten-
skaplig forskning. Verksamheterna grundar sig på en 
överenskommelse mellan Världshälsoorganisationen och Sverige.

Rättsmedicinalverket (RMV) 
111 20 Stockholm 
Telefon 08 - 441 76 00  
Central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk, rättskemisk, 
rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet.
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Karolinska institutet  
171 77 STOCKHOLM 
 Tfn: 08-524 800 00  
E-post: info@ki.se 
Webb: http://ki.se/

Karolinska Institutet har 22 institutioner samt Enheten för 
toxikologiska vetenskaper i Södertälje, Komparativ medicin, 
Universitetsbiblioteket och Universitetsförvaltningen.
Institutioner A-Ö
Institutionen för biovetenskaper och näringslära 
Institutionen för cell- och molekylärbiologi 
Institutionen för folkhälsovetenskap 
Institutionen för fysiologi och farmakologi 
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset 
Institutionen för klinisk neurovetenskap 
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik 
Institutionen för kvinnors och barns hälsa 
Institutionen för laboratoriemedicin 
Institutionen för lärande, informatik, management och etik 
Institutionen för medicin, Huddinge 
Institutionen för medicin, Solna 
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik 
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik 
Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi 
Institutet för miljömedicin 
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi 
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 
Institutionen för neurovetenskap 

Institutionen för odontologi 
Institutionen för onkologi-patologi
KI Nord

• Karolinska Universitetssjukhuset Solna
• Danderyds sjukhus

Institutionen för folkhälsovetenskap 
Institutionen för klinisk neurovetenskap 
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 
Institutionen för kvinnors och barns hälsa 
Institutionen för medicin, Solna 
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi 
Institutionen för onkologi-patologi
KI Campus Solna
Institutionen för cell- och molekylärbiologi 
Institutionen för fysiologi och farmakologi 
Institutionen för lärande, informatik, management och etik 
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik 
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik 
Institutet för miljömedicin 
Institutionen för neurovetenskap 
Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
KI Syd

• KI Campus Huddinge
• Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge/Novum
• Södersjukhuset

Institutionen för biovetenskaper och näringslära 
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset 
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik 
Institutionen för laboratoriemedicin 
Institutionen för medicin, Huddinge 
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Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 
Institutionen för odontologi
Länkar

• Komparativ medicin
• Enheten för toxikologiska vetenskaper, Södertälje
• Universitetsförvaltningen
• Universitetsbiblioteket
• Dela

InstitutionOrganisation
20 Apr 2015 av Webbteamet.

Ericastiftelsen 
Odengatan 9  
114 24 Stockholm  
Tfn: 08-402 17 60  
E-post: mail@ericastiftelsen.se 
Webb: http://www.ericastiftelsen.se/

Ericastiftelsen har en behandlingsverksamhet, 
högskoleutbildning och forskning i samma hus. 
Det är unikt.
Barn och ungdomar som kommer till oss har olika slags 
svårigheter.  
De vill möta en människa att prata med. Någon som 
lyssnar.  
Någon som försöker förstå. 
  
I vårt arbete är mötet i fokus. Vi vill lyfta fram barnens, 
ungdomarnas och föräldrarnas perspektiv. Forskning och 
utvärdering hjälper oss att utvecklas.  
Som student hos oss får du gedigen kunskap nära 
verkligheten.

 Ericastiftelsens psykoterapeutprogram håller hög 
kvalitet
Ericastiftelsen är en av fem lärosäten i Sverige vars 
psykoterapeutprogram motsvarar de kvalitetskrav som 
ställs på högre utbildning. Universitetskanslersämbetets 
granskning omfattar sammantaget 12 lärosäten och 
resultaten presenterades 1 oktober 2014.
- Läs mer om granskningen här 
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Utbildning om barn, unga och trauma 
I samarbete med Karolinska Institutet erbjuder 
Ericastiftelsen för andra gången utbildningen Barn, unga 
och trauma 7,5 hp – en kurs som ger kunskap om hur barn, 
unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter 
potentiellt traumatiserande händelser. Vid det första 
kurstillfället blev kursen mycket snabbt fulltecknad och vi 
är därför glada att kunna hålla kursen på nytt. Kursen 
startar i mars 2016.
För mer information (PDF)

Utbildningsverksamhet
Utbildningar att söka nu 
Om vår utbildningsverksamhet 
Översikt av pågående och planerade utbildningar 
Ericastiftelsens kursutbud 
Uppsatser och examensarbeten med anknytning till 
Ericastiftelsen 
En ny psykoterapeutexamen - förslag från 
Högskoleverket 

ERICASTIFTELSEN

Ericastiftelsen har i uppdrag av staten och Stockholms läns 
landsting att bedriva högskoleutbildning och erbjuda 
psykoterapeutisk behandling för barn, ungdomar och deras 
familjer. Utbildningen och den kliniska verksamheten är 
integrerad med Ericastiftelsens forskning och 
metodutveckling.
Verksamheten baseras på psykodynamisk teori, 
utvecklingspsykologisk forskning, psykoterapiforskning 
samt klinisk erfarenhet. En gemensam värdegrund är 

betydelsen av att lyfta fram barnens, ungdomarnas och 
föräldrarnas perspektiv. Att ha ett brett nätverk, nationellt 
såväl som internationellt, ses som viktigt för 
verksamhetens utveckling.
Ericastiftelsen leds av en verksamhetschef som svarar inför 
en styrelse vars ordförande utses av regeringen. 
Personalgruppen består av läkare, psykologer, socionomer, 
specialpedagoger och administrativ personal. Totalt har vi 
24 anställda, de flesta på deltid då de har egen privat 
verksamhet. Medarbetarna representerar en samlad 
specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri, 
pedagogik och forskning.

Historik

Ericastiftelsen grundades 1934 av Hanna Bratt, en 
pensionerad lärare och rektor som drevs av ett engagemang 
för att förändra tidens repressiva och auktoritära inställning 
till barn och barnuppfostran. Hon intresserade sig särskilt 
för barn som av olika skäl inte kunde tillgodogöra sig den 
vanliga undervisningen i skolan - barn som uppfattades 
som obegripliga för omvärlden. Hanna Bratt fascinerades 
av de nya tankar och idéer som spreds i västvärlden om att 
barn har ett inre psykiskt liv och att de påverkas i 
samspelet med sin omgivning.
Tillsammans med läkaren och psykoanalytikern Gunnar 
Nycander, samlade Hanna Bratt läkare, pedagoger och 
socialarbetare för att grunda ett institut som integrerade 
psykiatri, psykologi och utbildning. Ericastiftelsen kom 
snabbt att bli ett dynamiskt centrum för metodutveckling 
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och fortbildning. 1936 startade man även en 
rådgivningsbyrå i uppfostringsfrågor för föräldrar.
Till en början ställde Hanna Bratt ett rum i sin lägenhet till 
förfogande och efter hand hyrde man in sig i större lokaler. 
Vid några tillfällen blev man uppsagd eftersom de ”bråkiga 
barnen” störde grannarna. Först 1949 fick Ericastiftelsen 
möjlighet att köpa fastigheten på Odengatan i Stockholm.
Grunden för behandlingen var att försöka förstå barnets 
inre liv. För Hanna Bratt var frågan ”varför?” av största 
intresse: Varför är ett barn trotsigt? Varför stör det i skolan?
Hon besökte Margaret Lowenfields Institute of Child 
Psychology i London, en av de få klinikerna för barn på 
den tiden. Där använde man sandlådor för att barnen 
genom leken skulle gestalta sitt inre liv. Leken kunde, om 
den togs tillvara, få en läkande kraft. Under de kommande 
åren utvecklades användandet av sandlådor till en egen 
diagnostisk metod, den så kallade Ericametoden.

Ersta Sköndal högskola 
Box 11189  
100 61 STOCKHOLM  
Tfn: 08-555 050 00  
E-post: info@esh.se 
Webb: http://www.esh.se/

KONTAKT

Ersta Sköndal högskola 
www.esh.se  
info@esh.se  
Tel +46 8 555 050 00
Campus Bräcke 
Diakonivägen 10A 
Box 21062, SE-418 04 Göteborg 
Fax: +46 31 53 15 51    
Campus Ersta 
Stigbergsgatan 30 
Box 11189, SE-100 61 Stockholm 
Fax: +46 8 555 050 60
Campus Sköndal 
Herbert Widmans väg 12 
Box 441, SE-128 06 Sköndal 
Fax: +46 8 555 051 65

HITTA TILL OSS
Campus Bräcke
Campus Ersta
Campus Sköndal
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LEDNING / GEMENSAMMA FUNKTIONER
Rektor 
Bolagsstyrelse 
Rektorskansliet 
Ersta Sköndal högskolebibliotek
INSTITUTIONER / ENHETER
Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

Ersta Sköndal högskola 
Institutionen för socialvetenskap se även 7951
Ersta Sköndal högskola 
Institutionen för vårdvetenskap se även 61
S:t Lukas utbildningsinstitut 
Uppdragsutbildningsenheten 
Institutet för organisations- och arbetslivsetik 
Palliativt forskningscentrum

GENVÄGAR
Forskarutbildning  
VFU (praktik) 
Lediga tjänster 
Kontakta anställda 
Presskontakt 
Alumni  
Internt 
Studentinformation 
Lärplattform - itslearning  
Styrelsewebb

WEBBPLATSEN
Om webbplatsen  
Webbplatskarta

Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

Vid institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi ges utbildningar 
inom kyrkomusik och teologi, närmare bestämt 
Kyrkomusikerutbildning med kantorsexamen och konstnärlig 
högskoleexamen, 120 hp och Konstnärlig kandidatexamen, 180 hp i 
kyrkomusik samt Kandidatprogram i teologi, 180 hp.

Till och med sommaren 2015 utbildade vi diakoner, innan 
utbildningen helt övergick i Svenska kyrkans utbildningsinstitut. I 
samarbete med Diakonhjemmets högskola i Oslo erbjuder vi en 
masterutbildning i diakoni.

Institutionen är engagerad i att utveckla diakoni som kunskapsområde, 
delvis i samarbete med andra forskare på högskolan. Institutionens 
forskare är vidare engagerade i områden som diakoners 
professionsidentitet, modern svensk kyrkohistoria, tro och tillhörighet, 
förlåtelse samt vårdetik och människosyn. Flera skrifter på detta tema 
har publicerats. 

Varje termin anordnar institutionen seminarium kring aktuell forskning 
i diakoni. För information och anmälan kontakta Mats J Hansson.

Institutionen bedriver också uppdragsutbildning och fortbildning för 
präster, diakoner, kyrkomusiker och övriga församlingsanställda samt 
för personal inom vård, skola och socialtjänst.
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UTBILDNINGAR SOM GES AV INSTITUTIONEN FÖR 
DIAKONI, KYRKOMUSIK OCH TEOLOGI

Diakoni (Fr.o.m. ht 2014 ges all ny diakonutbildning av Svenska 
kyrkans utbildningsinstitut)
Master i diakoni  
Kyrkomusik
Kyrkomusikerutbildning  
Teologi
Kandidatprogram i teologi och fristående kurser  

Högskolan Evidens 
Packhusplatsen 2  
411 13 GÖTEBORG  
Tfn: 031-10 98 30  
E-post: info@evidens4u.se 
Webb: http://www.evidens4u.se

Om oss
Vi ska tillsammans arbeta för att nedbringa suicidtalen. Noll – vision 
gäller för oss. Vi ska vara ledande i att utveckla och sprida kunskaper 
om psykisk hälsa/ohälsa och evidensbaserade behandlingar. Vår vision 
är att förbättra livskvalitén för personer med psykisk sjukdom och/eller 
psykisk funktionsnedsättning. Vi anser att brukaren skall kunna delta 
aktivt i t.ex. utveckling av vård – och omsorgsprogram via gemensamt 
beslutsfattande.

Evidens - nytänkande inom sjukvården - Evidens 4 U
Operationell struktur  se Organisation
HEM
NYHETER
FORSKNING
UTBILDNINGAR/KURSER
BIBLIOTEK
PORTALEN
OM OSS
KONTAKT 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Röda korsets högskola 
Teknikringen 102  
15 STOCKHOLM  
Tfn: 08-690 01 00  
E-post: info@rkh.se 
Webb: http://www.rkh.se/

Vi som jobbar här
Avdelningen för Medicin & Folkhälsa

Röda korsets högskola 
Avdelningen för Teknik & Välfärd se även 7951

Röda korsets högskola 
Avdelningen för Vård & Omvårdnad se även 61+7951+649

Högskoleförvaltning
Högskolestyrelsen
Ledningsgrupp
Hitta hit 
Lediga jobb
Se lediga jobb
Campus Huddinge
Följ bygget
Om oss
Broschens historia
Vår historia
Stiftelsen Rödakorshemmet
Kontakta oss
Stipendier & Bidrag Pressinformation
Om webbplatsen

Sophiahemmet högskola 
Box 5605  
114 86 STOCKHOLM  
Tfn: 08-406 20 00  
E-post: info@sophiahemmethogskola.se 
Webb: http://www.sophiahemmethogskola.se/

Sjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogram
Barnmorskeprogrammet
Uppdragsutbildning

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng
- Ansökan och antagning 
- Behörighet och urval 
- Antagningsstatistik  
- Ansökan om studieortsbyte 
- Ansökan om tillgodoräknande (blankett) 
- Viktiga datum 
- Verksamhetsförlagd utbildning 
- Examen och framtidsutsikter 
- Studievägledning  
- Internationalisering
 

SHH UTBILDNINGSKATALOG PÅ WEBBEN - mer information 
om sjuksköterskeprogrammet...
Ladda ner informationsfolder...
Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

När du som student råkat ut för en arbetsskada/stickskada...
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Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier 
motsvarande 180 högskolepoäng (hp). Det leder fram till 
sjuksköterskexamen motsvarande kandidatexamen i omvårdnads-
vetenskap. Det övergripande målet är att utbilda sjuksköterskor som är 
väl förberedda att medverka i, leda och utveckla framtidens hälso- och 
sjukvård, såväl i ett nationellt som ett internationellt perspektiv. 
Utbildningen är anpassad till de krav som ställs inom EU och ger 
behörighet att arbeta som sjuksköterska inom stora delar av hälso- och 
sjukvården. Programmet har ett stort antal sökande och bland de 
högsta antagningspoängen i landet. 
 
Programmets huvudområde är omvårdnadsvetenskap. Vid 
Sophiahemmet Högskola utgår området ifrån en humanistisk 
värdegrund. Även andra områden, som medicinsk 
vetenskap, beteendevetenskap och pedagogik, är väsentliga för 
kunskapsutvecklingen inom omvårdnadsvetenskap. Människa, hälsa, 
omgivning/miljö och omvårdnad/omvårdnads-handlingar är centrala 
begrepp. 
 
En stor och viktig del av programmet utgör den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Här integrerar du som student 
teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter samt ges möjlighet att 
utveckla yrkesroll och professionellt förhållningssätt. Till stöd för 
lärande finns kliniska handledare, kliniska adjunkter, klinisk lektor och 
adjungerade kliniska adjunkter. 
 
Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till sjukhus och 
öppenvårdsmottagningar samt kommunal hälso- och 
sjukvård. Interprofessionellt teamarbete tränas i samverkan med 
studenter från andra utbildningsprogram. Härigenom ökar kunskapen 
om och förståelsen för andra yrkes-gruppers kunskaps- och 

ansvarsområden. Stor vikt läggs vid färdighetsträning och vid 
simulerings- och scenarieövningar i syfte att utveckla 
handlingsberedskap i såväl akuta som icke-akuta vårdsituationer.  
 
Under termin 4, 5 och 6 ges du som student möjlighet till 
utbytesstudier i Europa och andra länder. Studierna möjliggörs 
genom Sophiahemmet Högskolas samverkan med utländska lärosäten 
och andra samarbetspartners. Syftet med utbytesstudierna är att öka 
kunskapen om sjukvård i andra länder och förbereda för professionell 
verksamhet i internationell miljö. 
 
De pedagogiska metoderna i sjuksköterskeprogrammet utgår 
ifrån ett studentaktiverande synsätt. Det är du som student som är 
huvudperson och tar eget ansvar för ditt lärande samt söker kunskaper 
individuellt eller i grupp utifrån aktuella problemställningar och 
realistiska vårdsituationer. 
 
I undervisningen blandas campusbaserade föreläsningar och 
seminarier av introduktions-, uppföljnings- och inspirationskaraktär 
med kunskapsinhämtning via virtuella medier. Därigenom skapas en 
frihet när det gäller tid och rum för studierna, samtidigt som ett större 
ansvar läggs på dig som student. Lärandet är målstyrt och målen 
preciserar vad du som student förväntas kunna. Innehåll, metoder och 
lärandeaktiviteter planeras utifrån målen.  
 
För sjuksköterskeexamen ska högskoleförordningens mål och 
Sophiahemmet Högskolas lokala mål gällande kunskap och förståelse, 
färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt 
uppnås.
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Barnmorskeprogrammet, 90 hp (campus, helfart)

REGULJÄR UTBILDNING 
 
Utbildningen genomförs i samverkan med BB Sophia, Sophiahemmet.

Barnmorskans arbetsfält innefattar hälsofrämjande arbete, att 
självständigt stödja den gravida kvinnan och hennes partner vid 
graviditet, förlossning, nyföddhetsvård och eftervård. Barnmorskor 
arbetar även inom gynekologisk vård och abortverksamhet liksom vid 
mottagningar för infertilitetsproblematik och antikonception. 
Framtidens arbetsfält för barnmorskor innebär höga krav på 
kompetens att bedriva en säker och trygg vård, varför utbildningen 
även innehåller både teoretiska och kliniska avsnitt om medicinskt 
komplexa situationer och dess handläggning utifrån barnmorskans 
ansvarsområde. 

Trots att tillgången på barnmorskor har ökat något under de senaste 
åren är barnmorskornas arbetsmarknad stor och arbetslösheten är 
mycket låg. Bristen på barnmorskor förväntas öka under den närmaste 
10-årsperioden. Det ökade rekryteringsbehovet beror framför allt på 
mycket stora pensionsavgångar under de närmaste åren, men också på 
att antalet födslar förväntas öka, speciellt i storstadsregionerna. 
 
Innehåll 
Första terminen, 30 hp 
Under första terminen inhämtar Du kunskaper i omvårdnadsvetenskap 
och medicinsk vetenskap med fokus på området reproduktiv, perinatal 
och sexuell hälsa samt fördjupade kunskaper om 
reproduktionsorganens anatomi och fysiologi, okomplicerad graviditet 

och förlossning, puerperium, amning och nyföddhetsvård. Vidare läser 
Du om gynekologiska sjukdomar, infertilitetsproblematik och 
andrologi samt om antikonception. Viktiga inslag under denna termin 
är klinikförberedande praktiska övningar och scenarieträning.

Andra terminen, 30 hp 
Här ingår en stor andel verksamhetslagd utbildning inom 
förlossningsvård, gynekologisk vård, BB-vård och på 
fertilitetsmottagning liksom studiebesök vid neonatalvårdsavdelning. 
Under denna termin genomförs också huvuddelen av det självständiga 
arbetet.

Tredje terminen, 30 hp 
Den sista terminen inleds med en teoretisk kurs som fokuserar på 
komplikationer vid graviditet och förlossning. Den resterande 
terminstiden ägnas huvudsakligen åt verksamhetsförlagd utbildning 
inom förlossningsvård och mödrahälsovård. Under den sista terminen 
avslutas också det självständiga arbetet. 
 
Examen 
Barnmorskeexamen, 90 hp 
(Postgraduate Diploma in Midwifery, 90 higher education credits) 
Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap med inriktning mot 
reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 
(Degree of Master (one year) of Science in Nursing - midwifery care)

Pedagogik och undervisningsformer 
Barnmorskeprogrammet omfattar 90 hp fördelade på tre terminer, 
varav cirka hälften av studietiden utgörs av verksamhetsförlagd 
utbildning. Utbildningen bedrivs på heltid och innefattar 
examinationer för förskrivningsrätt av preventivmedel. 
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Utbildningen präglas av tydligt forskningsanknutna 
klinikförberedande och verksamhetsförlagda studier som varvas med 
kliniska och teoretiska examinationer. Särskild vikt läggs vid träning 
av situationer som kräver akut ingripande vid medicinska 
komplikationer. 
Kombinationen av integrerad undervisning med föreläsningar, 
teoretiska problemlösningar, patientfall och kollaborativa studier på 
campus och via högskolans virtuella utbildningsmiljö lägger grunden 
för att kunskaperna ska kunna omsättas under de verksamhetsförlagda 
studierna. Det förväntas att studenten kommer väl förberedd till 
föreläsningar, seminarier och simuleringsövningar.

 
  

Svenska institutet för kognitiv psykoterapi 
Sabbatsbergs Sjukhus  
Box 6401  
113 82 STOCKHOLM  
Tfn: 08-690 52 60  
E-post: info@cbti.se 
Webb: http://www.cbti.se

STOCKHOLM
Vår bas ligger i centralt belägna lokaler på Sabbatsbergs sjukhus. 
Institutet, som bedrivs i privat regi har en stab på c:a 15 personer som 
ger undervisning, handledning och terapi. 

Kontakt och vägbeskrivning!

UMEÅ
Verksamheten ligger i centralt belägna lokaler på Skolgatan 35 i 
Umeå. Den huvudsakliga verksamheten där består av handledning och 
terapi. Här arbetar tre legitimerade psykoterapeuter med inriktning på 
barn, ungdomar, vuxna och par. 

Vi som arbetar här är: 
Doc., leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare Hjördis Perris, 08 
690 5260 
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare Berit Printz, 070 597 25 
89 
Leg. läkare, spec. i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut , 
handledare Anna-Rosa Perris, 070 286 96 32 

Kontakt och vägbeskrivning!
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LIKABEHANDLINGSPLAN
Institutets arbetsmiljö och patient policy innebär att alla studenter, 
anställda, föreläsare och patienter skall bemötas med respekt och tillit. 

Som Utbildnings- och som vårdgivande instans är lagens ändamål att 
främja lika rättigheter för studenter personal och vårdsökanden och att 
motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder. 

Läs mer om Likabehandlingsplanen, klicka här!

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
I institutets verksamhet ingår även möjlighet för företag att teckna 
vårdavtal. För dessa terapier anlitas leg. psykoterapeuter som utbildats 
vid Institutet. Vid behov kan, för specifik problematik, terapeuter med 
speciell kompetens förutom sin KBT-kompetens anlitas.

HANDLEDARUTBILDNING
Institutet ger vid olika tillfällen handledareutbildning inriktning KBT. 
Handledareutbildningen sträcker sig över 3 terminer på halvfart. 
Nästkommande utbildning är under revision och kommer att 
annonseras inom kort.

VAD ÄR SCHEMATERAPI?
Brukar du fastna i destruktiva förhållanden, är du konstant svartsjuk, 
är du ständigt rädd för att bli avvisad och övergiven av vänner och 
partners, faller du ofta in i gamla negativa mönster som du inte lyckas 
bryta, har du svårt att kontrollera känslor och impulser, känner du dig 
tom och likgiltig, har du höga krav på dig själv att lyckas och duga 
inför andra, har du ett omättligt bekräftelsebehov, plågas du av 

återkommande skam och skuldkänslor, är du självanklagande, känner 
du dig som en dålig människa? I så fall kan schematerapi vara något 
för dig!

UTBILDNINGSPATIENTER
Studenter/elever som ej har tillgång till lämplig klient/patient via sin 
arbetsplats kan i vissa fall, med klientens samtycke, få tillgång till 
patient/klient via Institutets väntelista. Möjlighet finns att gå hos 
antingen en elev på steg 1 nivå eller hos student på s.k. steg 2 nivå. 

Patient/klient blir då upplyst om vilka förhållanden som gäller, dvs att 
samtalen videoinspelas för att sedan användas vid studentens/elevens 
handledning som sker i grupp på 3-4 studenter/elever plus 
handledaren. Varje session spelas över vid nästa samtalstillfälle.

PATIENTVERKSAMHET
På Institutet finns resurser för att behandla olika slags psykiska besvär 
som är lämpliga för behandling i öppenvård. Samtliga terapeuter är 
leg. psykoterapeuter. Institutet är ej anslutet till försäkringskassan, 
varför man som patient själv får stå för kostnaden.

UTBILDNINGSVERKSAMHETEN
Institutet bedriver utbildningsverksamhet på olika nivåer samtliga 
utbildningar följer institutets profilering. Institutets utbildningar utgår 
från en ”kärnmodell”. Kärnmodellen är en teoretisk ram innefattande: 
Inlärningspsykologi för förståelsen av grundläggande principer för 
inlärning, vidmakthållande, förstärkning och förändring av beteenden, 
kognitiv teori och psykologi för att förstå medvetandets utveckling och 
funktioner, anknytningsteori för förståelsen av relationell utveckling 
och dess processer, neurobiologi för förståelsen av neurofysiologiska 
betingelser samt utöver detta ett evolutionsbiologiskt och existentiellt 
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metaperspektiv för att placera in människan i dess grundläggande 
existentiella villkor. Sammanfattat kan man säga att kärnmodellen 
försöker att ur flera vetenskapliga perspektiv belysa människans 
utveckling och mognad i hennes samspel med omgivningen. De olika 
specifika utbildningarna syftar därtill att på olika nivåer hjälpa eleven/
studenten att i sin klinik kunna genomföra ändamålsenlig och 
evidensbaserad behandling med inriktning KBT.

ÖVERSIKT ÖVER KURSER
Introduktionsutbildning i Kognitiv-Beteendeinriktad terapi (KBT) 
och Schematerapi
Schematerapiutbildning Modul A
Schematerapiutbildning Modul B
Schematerapiutbildning Modul C

ÖVERSIKT ÖVER UTBILDNINGAR
Grundutbildning i Kognitiv-Beteendeterapi (KBT) (steg 1)
Introduktionskurs i MIM och Theraplay, nivå 1 av 3 + 
uppföljningsdag 25/11, 2015
Påbyggnadsutbildning i psykoterapi (KBT) (Steg 2)

FORSKNINGSVERKSAMHET
Institutet har lång tradition av att bedriva forskning inom flertalet 
områden. Professor Carlo Perris och Docent Hjördis Perris bedrev 
under många år forskning kring att utveckla KBT modellen för 
behandling av komplex personlighetsrelaterad problematik. Efter 
Carlos bortgång har Bengt Eriksson Fil dr., Leg. Psykolog, Leg 
Psykoterapeut och Handledare tillträtt som forskningsledare vid 
institutet. Sedan ett par år tillbaka har en forskningskommitté bildats 
innefattande delar av institutets personal samt internationellt erkända 

forskare däribland Professor Arnoud Arntz verksam vid Universitetet i 
Maastricht, Holland samt Jeffrey Young vid Colombia University, 
USA. 

På det lokala planet, inom institutets ram, drivs forskning inom flera 
områden: Inom utbildningsverksamheten görs en kontinuerlig 
dokumentering av studenternas behandlingsinsatser (av bedömning 
och planering inför terapeutisk behandling, av terapeutiska 
interventioner och av de behandlingsresultat dessa leder fram till), 
liksom av den teoretiska förståelse och den praktiska kliniska 
kompetens som växer fram under utbildningens process. Inom ramen 
för denna verksamhet arbetar institutet med utveckling av 
skattningsskalor för förbättring av denna dokumentering. Ett annat 
arbetsområde som är under utformning är utvärdering av 
utbildningsmål och deras uppfyllande. Studenter inom den 
legitimationsgrundande utbildningen deltar i olika forskningsprojekt 
som institutet är involverat i. 

På det internationella planet deltar institutet i flera internationella 
samarbetsprojekt för teori- och metodutveckling. Bl.a. är institutet 
engagerat i ett forskningssamarbete som innefattar en mycket 
omfattande randomiserad studie (RCT) för schematerapi i gruppformat 
för borderline personlighetsstörning. Inom ramen för detta projekt har 
samarbete utvecklats med Psykiatri Södra inom Stockholms läns 
landsting. 

För kontakt med forskningsansvarig vid institutet, klicka här!
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Stockholms akademi för 
psykoterapeututbildning 
Brännkyrkagatan 76  
118 23 STOCKHOLM  
Tfn: 08-642 10 24 
E-post: info@sapu.se 
Webb: http://www.sapu.se/

Aktuellt 
Utbildningar 
Seminarier 
SAPU 
Relationell psykoterapi 
Affektfokuserad psykoterapi 
FOU 
Styrelse & Personal 
Klientmottagning 
SFRP

SAPU
Stiftelsen SAPU grundades 1993 som ett alternativ till de traditionella 
psykodynamiska och psykoanalytiska utbildningarna. Utbildningens 
teoretiska  
grund var den engelska objektrelationsteorin.  
Numera bygger utbildningarna på relationella teorier, affektteori och 
psykoterapiforskning.  
Läs mer om Relationell Psykoterapi, klicka här  
 
 

Enligt §1 i SAPU:s stadgar "ska stiftelsen ha som ändamål att för 
psykoterapeuter och blivande psykoterapeuter anordna utbildning som 
utgår från att interpersonella relationer har en avgörande betydelse för 
barns och vuxnas personlighetsutveckling och psykiska hälsa."
 
Ursprungligen arrangerades endast en tre-årig Legitimationsgrundande 
utbildning  
i Psykoterapi. Numera har SAPU utbildningar på samtliga nivåer, 
d.v.s. Basutbildning i psykoterapi, Legitimationsgrundande Utbildning 
i psykoterapi (psykoterapeutprogrammet),Handledar- och 
Lärarutbildning samt utbildning i Affektivt Fokuserad 
Korttidspsykoterapi i tre steg. Hösten 2013 startar vi den första sk 
CORE-training i affektfokuserad korttidspsykoterapi. Utbildningens 
tyngdpunkt ligger på handledning av eget kliniskt material occh leds 
av Kristin Osborn, Leigh McCulloughs närmaste medarbetare. 
 
Under våren 2010 startade en första ettåriga utbildning i KBT för leg. 
psykologer/psykoterapeuter och denna utbildning har sedan dess 
startat varje år.  
 
SAPU arrangerar uppdragsutbildningar och workshops. 
 
Sedan starten har SAPU utbildat drygt 1000 psykoterapeuter på olika 
nivåer.  
För närvarande finns ett hundratal elever inskrivna på SAPU.
SAPU har examinationsrätt, förnyad av Högskoleverket 5 november 
2008. För närvaarnde pågår en förnyad inspektion av samtliga 
utbildningsanordnare med psykoterapeutprogram. 
. 
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Göteborgs universtet
Sahlgrenska akademin (farmaci,  
medicin, odontologi och vårdvetenskap)
Box 400, 405 30 Göteborg 
Tel: 46 (0)31-786 00 00 
Fax: 46 (0)31-786 33 99 
Besöksadress: Medicinaregatan 3 
E-post: info@sahlgrenska.gu.se 
Webbsida: www.sahlgrenska.gu.se

Karlstads universitet
Institutionen för hälsovetenskaper 
Biomedicinska vetenskaper, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, 
omvårdnad, oral hälsa 

Linköpings universitet 
Medicinska fakulteten
Linnéuniversitetet 
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Lunds universitet 
Medicinska fakulteten
Kontaktinformation Medicinska fakulteten
Medicinska fakultetens webbplats

Umeå universitet 
Medicinsk fakultet
(områdena medicin, biomedicin, vård och odontologi)

Uppsala universitet 
Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
Medicinska fakulteten
Farmaceutiska fakulteten
Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar 
mm

Örebro universitet 
Hälsovetenskap och medicin

Linköpings universitet 
Institutionen för medicin och hälsa (IMH)
Linköpings universitet
 Institutet för handikappvetenskap (IHV)
Mittuniversitetet 
Hälsovetenskap (HLV)

Stockholms universitet 
CHESS - Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa

Stockholms universitet 
Stressforskningsinstitutet

Umeå universitet 
Centrum för handikappvetenskap

Stockholms universitet 
SoRAD - Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning
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http://www.stressforskning.su.se/
http://www8.umu.se/socw/disabilityresearch/
http://www.sorad.su.se/


Högskolan i Borås 
Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik

Högskolan i Borås 
Sektionen för vårdvetenskap

Högskolan i Borås 
Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa

Högskolan Dalarna 
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Högskolan i Gävle-
 Akademin för hälsa och arbetsliv

Högskolan i Halmstad 
Akademin för hälsa och välfärd Akademin för hälsa och välfärd 
bedriver utbildning, forskning och samverkan inom stora vetenskap-
liga fält såsom beteendevetenskap, samhällsvetenskap och vård.

Högskolan i Jönköping 
Hälsohögskolan,

Högskolan Kristianstad 
Folkhälsovetenskap

Högskolan Kristianstad 
Hälsovetenskap
Högskolan Kristianstad 
Omvårdnad 
Högskolan Kristianstad 

Oral hälsa

Högskolan Kristianstad Biomedicinska analytikerprogrammet 
(vt2016)

Högskolan Kristianstad 
Sjuksköterskeprogrammet (vt2016)

Högskolan i Skövde
Institutionen för hälsa och lärande

Högskolan Väst 
Institutionen för hälsovetenskap

Malmö högskola 
Hälsa och samhälle

Malmö högskola 
Odontologiska fakulteten

Mälardalens högskola 
Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

På akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) bedrivs forskning och 
utbildning inriktad mot yrken inom hälsa, vård och välfärd.

Vid akademin utbildas sjuksköterskor, sjukgymnaster, folkhälsovetare 
och socionomer. Dessutom ger vi utbildningar på avancerad nivå till 
barnmorska, flera specialistutbildningar för sjuksköterskor, 
magisterutbildning i utvärdering samt ett internationellt, ettårigt 
masterprogram: Master's Programme in Health and Care. 
Till akademin HVV:s webbplats se 61+ 7951
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http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Akademier/Akademin-Utbildning-halsa-och-samhalle/
http://www.hig.se/Organisation/Akademier/Akademin-for-halsa-och-arbetsliv.html
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http://www.hkr.se/sv/utbildningar/programsida/?pCode=ngbm1&year=vt2016
http://www.hkr.se/sv/utbildningar/programsida/?pCode=vgsk1&year=vt2016
http://www.his.se/om-oss/Organisation/Organisation-och-verksamhet/Institutioner/Institutionen-for-halsa-och-larande/
http://www.hv.se/sv/institutionen-ih/organisation
http://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/styrning/Fakulteter/Om-HS/
http://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/styrning/Fakulteter/Odontologiska-fakulteten/
http://www.mdh.se/hvv


Blekinge tekniska högskola
HÄLSA OCH VÅRD 

Luleå tekniska universitet
Hälsovetenskap
Institutionen för hälsovetenskap tillhör den filosofiska fakulteten och 
har följande program: arbetsterapeut, hälsovägledare,  
röntgensjuksköterska, sjuksköterska, sjukgymnast och 
specialistsjuksköter...

Ersta Sköndal högskola 
Institutionen för vårdvetenskap

Röda korsets högskola 
Avdelningen för Vård & Omvårdnad

Högskolan Kristianstad 
Biomedicin 

Högskolan Kristianstad 
Oral hälsa 

Högskolan Kristianstad 
Omvårdnad

Högskolan Kristianstad 
Folkhälsovetenskap 
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http://www.bth.se/web/utbildning.nsf/sidor/program?OpenDocument&expand=hal
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SW   62 Ingenjörsverksamheter 
(konstruktion o d) 

620 Allmänt.
621 Ingenjörsverksamheter: maskinbyggnad, kärnteknik, 
elektroteknik, mekanisk teknologi. 6211 Kärnteknik, kärnenergi, 
atomkraft, allmänt om värmekraftmaskiner, ånga, ångkraft. 6212 
Hydraulisk energi, vattenkraft. 6213El- och telekonstruktion o d, 
elektronik. 6214 Värmekraftmaskiner, förbränningsmotorer od. 6215 
Pneumatisk energi, kylteknik, värmepumpar od. 6216 Maskiner o d för 
lagring o transport av gaser o vätskor. 6217 / 6219 Plastisk 
bearbetning, maskinelement, verktyg, verktygsmaskiner. 6217 Plastisk 
bearbetning, smidning, gjutteknik, valsning, dragning, 
värmebehandling, ytbehandling, sammanfogning, lödning, limning. 
6218 Transmissioner, växlar, kuggar, lyftdon, hissar, transportdon, 
fästelement, smörjning. 6219 Verktyg, 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 
och avlopp, belysning o d. 629 Transportmedelskonstruktion o d.

(SAB P delar om konstruktion . DC, DK 62, delar om konstruktion. 
Delar om tillverkning till 66/69)

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är central myndighet 
för teknisk kontroll och fungerar bland annat som ackrediteringsorgan 
för laboratorier, certifierings-organ och miljökontrollanter.  
Box 878 
501 15 Borås 
Tel: 033-17 77 00 
Fax: 033-10 13 92
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Chalmers tekniska högskola (enskild)   
412 96 GÖTEBORG  
Tfn: 031-772 10 00  
E-post: registrator@chalmers.se 
Webb: http://www.chalmers.se/

Utbildning Program på grundnivå
KEMI- OCH BIOTEKNIK

Chalmers tekniska högskola 
SJÖFART  se även 656

MASKINTEKNIK, TEKNISK DESIGN, 
AUTOMATION OCH MEKATRONIK

ELEKTRO, DATA, IT

TEKNISK FYSIK OCH TEKNISK MATEMATIK

Chalmers tekniska högskola 
ARKITEKTUR OCH
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK se även 71+72

Chalmers tekniska högskola 
INDUSTRIELL EKONOMI OCH
EKONOMI & PRODUKTIONSTEKNIK se även 66/68+69

Läs mer
Att studera på Chalmers 
Så söker du till Chalmers 
Möt Chalmers 
Efter studierna, intervjuer 
Utbildning för yrkesverksamma 
Utbildning för en hållbar framtid 
Filmer

Forskning
Mer läsning
Möt våra forskare 
Forskning pågår 
Forskare med ERC-anslag 
Forskarutbildning 
Kommande licentiatseminarier 
Kommande disputationer 
Filmer om forskning 
Hitta rätt
Starka forskningsområden 
Chalmers grafencentrum 
Centrumbildningar 
Forskningsinfrastrukturer 
Institutioner 
Innovationer och entreprenörskap 
Teknikparker 
Vetenskapsfestivalen

Chalmers styrkeområden
Chalmers styrkeområden skall möta utmaningar, som är avgörande för 
omställningen till ett hållbart samhälle. Områden har valts där 
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http://www.chalmers.se/sv/utbildning/mot-chalmers/Sidor/default.aspx
http://www.chalmers.se/sv/utbildning/vad-hander-efter-studierna/intervjuer-om-livet-efter-chalmers/Sidor/default.aspx
http://www.chalmers.se/sv/utbildning/for-yrkesverksamma/Sidor/default.aspx
http://www.chalmers.se/sv/utbildning/utbildning-for-en-hallbar-framtid/Sidor/default.aspx
http://www.chalmers.se/sv/utbildning/filmer/Sidor/Video-Livet-p%C3%A5-Chalmers-campus.aspx
http://www.chalmers.se/sv/forskning/vara-forskare/Sidor/engagerade-forskare.aspx
http://www.chalmers.se/sv/forskning/chalmersforskning/Sidor/default.aspx
http://www.chalmers.se/sv/forskning/EU-finansierad-forskning/Sidor/ERC-anslag.aspx
http://www.chalmers.se/sv/forskning/forskarutbildning/Sidor/default.aspx
http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/Sidor/kommande-licentiatseminarier.aspx
http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/Sidor/kommande-disputationer.aspx
http://www.chalmers.se/sv/forskning/filmer/Sidor/default.aspx
http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/Sidor/default.aspx
http://www.chalmers.se/sv/centrum/graphene/Sidor/default.aspx
http://www.chalmers.se/sv/centrum
http://www.chalmers.se/sv/forskning/infrastruktur/Sidor/default.aspx
http://www.chalmers.se/sv/institutioner
http://www.chalmers.se/sv/forskning/samhalle-naringsliv/innovationer-och-entreprenorskap
http://www.chalmers.se/sv/forskning/samhalle-naringsliv/science-parks-och-inkubatorer/Sidor/default.aspx
http://www.chalmers.se/sv/forskning/popularvetenskap/vetenskapsfestivalen/Sidor/vetenskapsfestivalen.aspx


Chalmers kan ta ansvar genom gränsöverskridande forskning, 
utbildning och innovationskraft.  
Våra styrkeområden är:
Energi 
Informations- och kommunikationsteknik 
Livsvetenskaper och teknik
Materialvetenskap (engelsk webbplats)
Nanovetenskap och nanoteknik (engelsk webbplats)
Produktion 
Samhällsbyggnad Transport 
Institutioner

• Arkitektur
• Biologi och bioteknik
• Bygg- och miljöteknik
• Data- och informationsteknik
• Energi och miljö
• Fundamental fysik
• Kemi och kemiteknik
• Matematiska vetenskaper
• Material- och tillverkningsteknik
• Mikroteknologi och nanovetenskap
• Produkt- och produktionsutveckling
• Rymd- och geovetenskap
• Signaler och system
• Sjöfart och marin teknik
• Teknikens ekonomi och organisation
• Teknisk fysik
• Tillämpad IT
• Tillämpad mekanik

Kontakta sidansvarig
Publicerad: fr 17 jun 2011 Ändrad: fr 16 jan 2015

Kungl. Tekniska högskolan  
100 44 STOCKHOLM  
Tfn: 08-790 60 00  
E-post: registrator@kth.se 
Webb: http://www.kth.se/

Utbildningar i världsklass
Här på Sveriges främsta tekniska universitet kan du utbilda dig till 
civilingenjör, arkitekt, lärare och högskoleingenjör och samtidigt vara 
en del av ett rikt och varierat studentliv. En utbildning på KTH ger dig 
möjligheter att utvecklas och göra karriär i teknikens framkant, både i 
Sverige och utomlands. Vi har nio olika ämnesområden med 
tillhörande utbildningar.

KTH:s ämnesområden
Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik se 71+72
Energi och miljö
Lärarutbildning
Kemi- och bioteknik
IT och Datateknik
Elektroteknik, teknisk fysik och tillämpad matematik
Maskinteknik, industriell teknik och ekonomi
Medicinsk teknik
Öppen ingång och behörighetsgivande utbildningar 
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http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/Sidor/default.aspx
http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/Sidor/default.aspx
http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/livsvetenskaper/Sidor/default.aspx
http://www.chalmers.se/en/areas-of-advance/materials/Pages/default.aspx
http://www.chalmers.se/en/areas-of-advance/nano
http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/produktion/Sidor/default.aspx
http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/samhallsbyggnad/Sidor/Samhallsbyggnad.aspx
http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/Sidor/default.aspx
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/arch
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/bio
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/cee
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ee
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/fp
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/chem
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/math
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/mmt
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ppd
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/rss
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/s2
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/smt
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ap
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ait
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/am
mailto:registrator@kth.se
http://www.kth.se/
http://www.kth.se/utbildning/amnesomraden/arkitektur-samhallsbyggnad-och-byggteknik-1.550465
http://www.kth.se/utbildning/amnesomraden/energi-och-miljo-1.550558
http://www.kth.se/utbildning/amnesomraden/lararutbildning-1.550570
http://www.kth.se/utbildning/amnesomraden/kemi-och-bioteknik-1.550606
http://www.kth.se/utbildning/amnesomraden/it-och-datateknik-1.550631
http://www.kth.se/utbildning/amnesomraden/elektroteknik-teknisk-fysik-och-tillampad-matematik-1.550677
http://www.kth.se/utbildning/amnesomraden/maskinteknik-industriell-teknik-och-ekonomi-1.550688
http://www.kth.se/utbildning/amnesomraden/medicinsk-teknik-1.550724
http://www.kth.se/utbildning/amnesomraden/oppen-ingang-och-behorighetsgivande-utbildningar-1.550732


Ledning och organisation

Skolorganisationen

KTH:s verksamhet är organiserad i skolor. Under dessa sorterar KTH:s 
institutioner, centrumbildningar och grundutbildningsprogram. 
Utbildning och forskning bedrivs inom ramen för KTH:s skolor. Vid 
KTH:s centrumbildningar bedrivs verksamhet framför allt inom nya 
forskningsområden, ofta i samarbete med samhälle och näringsliv. 
KTH:s centra har alltid en organisatorisk samhörighet med en skola 
vid KTH.

Skolornas webbplatser
Kungl. Tekniska högskolan
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad se 71+72
Skolan för bioteknologi
Skolan för kemivetenskap
Skolan för datavetenskap och kommunikation
Skolan för elektro- och systemteknik
Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Skolan för industriell teknik och management
Skolan för teknikvetenskap
Skolan för teknik och hälsa
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande 

Luleå tekniska universitet  
971 87 LULEÅ  
Tfn: 0920-49 10 00  
E-post: universitetet@ltu.se 
Webb: http://www.ltu.se/

Sök
Kontakta LTU
Nyheter och media
Lediga jobb

För näringslivet
För dig inom skola/förskola
För alumn

Vetenskapens hus i Luleå 
Kalendarium
Organisation och fakta
Institutioner
Byggnader och miljöer 
Bibliotek / LRC
Strategi och vision 2020

Organisation och fakta

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska 
universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår 
forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, 
Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella 
universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 
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miljarder kronor per år. Vi är idag 1700 anställda och 16 000 
studenter.
Vår vision 2020
Luleå tekniska universitet utvecklar det attraktiva hållbara samhället 
genom forskningsresultat som förändrar, utbildningar som utmanar 
och individer som samverkar.

LTU:s institutioner

Luleå tekniska universitet 
Ekonomi, teknik och samhälle
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS) har cirka 200 
anställda som bedriver forskning och utbildning inom både teknisk 
och samhällsvetenskaplig sektor.se även 658

Luleå tekniska universitet
Konst, kommunikation och lärande
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL) är en 
akademisk mötesplats där konstnärliga och vetenskapliga perspektiv 
på kunskap och lärande sammanflätas.se även 70

Luleå tekniska universitet
Hälsovetenskap
Institutionen för hälsovetenskap tillhör den filosofiska fakulteten och 
har följande program: arbetsterapeut, hälsovägledare,  
röntgensjuksköterska, sjuksköterska, sjukgymnast och 
specialistsjuksköter...se även 61

Luleå tekniska universitet
Samhällsbyggnad och naturresurser
Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar inom områdena 
energi, råvaror, miljö, vatten och säkerhet. Genom forskning och 
utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet tar vi ansvar för 
utveckling... se även 71

Luleå tekniska universitet
System- och rymdteknik
Världsledande forskning och utbildning med stark experimentell och 
tillämpad profil inom teknisk fysik, elektroteknik, datateknik, 
rymdteknik och systemvetenskap.

Luleå tekniska universitet
Teknikvetenskap och matematik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik har framgångsrika 
forskargrupper, erkända utbildningsprogram och uppskattade lärare. 
Våra forskningsresultat brukar ofta presenteras på internationella ...

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande 
kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i 
nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, 
SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska 
universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 
700 anställda och 16 000 studenter.

Forskning och forskarutbildning
Forskningen vid Luleå tekniska universitet är till övervägande del 
tillämpad och sker i nära samarbete med internationella och nationella 
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företag och samarbetspartners.  
Forskningen omsätter mer än 900 miljoner kronor och är indelad i 72 
forskningsämnen.
Läs mer »

Omsättning
Luleå tekniska universitet omsätter 1,6 miljarder kronor per år. Vi är 
idag 1 700 anställda och 16 000 studenter.
Läs mer »

Fakta på fickan 2015
En snabb överblick av universitetets organisation och fakta. 
Läs mer »

Utbildning på grund- och avancerad nivå
Siffror kring studenter och utbildningar vid Luleå tekniska universitet. 
Samtliga siffror är hämtade från årsredovisningen 2014.
Läs mer »
Personal
Totalt antal anställda vid universitetet är 1 700 personer  
Läs mer »

Organisationsschema
Läs mer » 
Historik från 1971 och framåt

Strategi, vision och mål 2020

Luleå tekniska universitet – ett ledande tekniskt universitet för 
attraktiv och hållbar utveckling.
Vi är ett ledande tekniskt universitet som tillsammans med omvärlden 
bygger det attraktiva hållbara samhället. Genom vår forskning och 
utbildning som präglas av kreativitet, nytänkande, initiativförmåga och 
ansvar formar vi den värld vi lever i – med kommande 
generationer i åtanke.

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Hos oss möts forskare av hög nationell och internationell klass i en 
kreativ, nyskapande och produktiv miljö. Ett flertal av våra 
ämnen och avdelningar rankas som bäst i Sverige.

Institutionen har ledande verksamhet inom ekonomi, arbetsvetenskap, 
innovationer, naturresurser, miljö och energi. Drygt 60 procent av 
forskningen är externfinansierad och sker i nära samarbete med 
samhället, offentliga aktörer och näringslivet. Stora finansiärer är 
Vinnova, EU och svenska företag.

Vi bedriver tekniska och samhällsvetenskapliga utbildningar och 
ansvarar för ett stort antal utbildningsprogram. Exempelvis 
civilekonomprogrammet och civilingenjörsutbildningar som 
Industriell ekonomi och Teknisk design.

Ekonomi, teknik och samhälle har cirka 200 anställda och bedriver 
forskning inom 13 forskningsämnen, 4 forskarutbildningsämnen och 2 
centrumbildningar varav ett Excellence Centre. Institutionen utbildar 
varje år drygt 4000 studenter fördelat på 16 utbildningsprogram och ett 
stort antal fristående kurser. Du hittar oss i A- och F-huset på LTU i 
Luleå. 
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Nyheter och aktuellt
Kalendarium
Verksamhet

Starka forsknings- och innovationsområden
Forskning
Utbildning på forskarnivå
Grundutbildning och avancerad utbildning
Uppdragsutbildning

Avdelningar
Arbetsvetenskap
Industriell ekonomi
Innovation och design
Samhällsvetenskap

Centrumbildningar
Kontakta oss

Ledningsgrupp
Administration
Grund- och forskarutbildning

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Institutionen för konst, kommunikation och lärande är en 
akademisk mötesplats som innefattar både Musikhögskolan och 
Teaterhögskolan. Här sammanflätas konstnärliga och 
vetenskapliga perspektiv på kunskap och lärande.

Vi har utbildningar inom medier, upplevelseproduktion, 
lärarutbildningar, musik, teater och dans. Forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete är en viktig del av vår verksamhet och vid 
institutionen finns ett stort antal professorer och lektorer som arbetar 
med forskning och undervisning.

Institutionen har ca 250 anställda, omfattar sju forskningsämnen och 
består av tre avdelningar med verksamhet på tre campusorter.

Nyheter och aktuellt
Verksamhet

Om oss
Starka forsknings- och innovationsområden
Forskning
Utbildning på forskarnivå 
Studior och utrustning
Grundutbildning och avancerad utbildning
Uppdragsutbildning

Avdelningar
Medier, ljudteknik, upplevelseproduktion och teater
Musik och dans
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

Kontakta oss
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Institutionen för hälsovetenskap

Institutionen för hälsovetenskap tillhör den filosofiska fakulteten 
och har följande program, arbetsterapeutprogrammet, 
hälsovägledarprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet, 
sjuksköterskeprogrammet, fysioterapeutprogrammet och 
specialistsjuksköterskeprogrammen (med ett flertal inriktningar). 

Institutionens verksamhet genomförs vid campus Luleå. Flera av 
utbildningarna och de flesta fristående kurser genomförs i distansform. 
Vid institutionen finns forskningsämnena arbetsterapi, omvårdnad och 
fysioterapi. Dessutom sker forskarutbildning inom ämnesområdet 
Hälsovetenskap.

Vi är cirka 107 anställda, varav 23 doktorander, sju professorer och 
åtta biträdande professorer. 

Nyheter och aktuellt
Kalendarium
Verksamhet

Om oss
Starka forsknings- och innovationsområden
Forskning
Utbildning på forskarnivå
Forskarskola
Grundutbildning och avancerad utbildning
Uppdragsutbildning

Avdelningar
Hälsa och rehabilitering
Medicinsk vetenskap
Omvårdnad

Centrumbildning
Kontakt

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar inom områdena 
energi, råvaror, miljö, vatten och säkerhet. Genom forskning och 
utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet tar vi ansvar för 
utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vår forskning och utbildning har en stark experimentell och tillämpad 
profil med flera stora och välutrustade laboratorier. Verksamheten 
kvalitetssäkras av våra engagerade professorer och lektorer i ett 
exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den 
offentliga sektorn. 70 % av vår forskning är externfinansierad och vi 
har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet i alla 
världsdelar.

Vi är ca 350 personer med ett 50-tal nationaliteter, varav 200 
doktorander och drygt 50 professorer. Du hittar oss i F-huset och C-
huset på campusområdet i Luleå.

Nyheter och aktuellt
Kalendarium
Verksamhet

Om oss
Starka forsknings- och innovationsområden
Forskning
Utbildning på forskarnivå
Laboratorium och utrustning
Grundutbildning och avancerad utbildning
Uppdragsutbildning

Avdelningar
Arkitektur och vatten
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Byggkonstruktion och -produktion
Drift, underhåll och akustik
Geoteknologi
Geovetenskap och miljöteknik
Kemiteknik
Mineral och metallurgi

Centrumbildningar
Kontakta oss 

Institutionen för system- och rymdteknik

Världsledande forskning och utbildning med stark experimentell 
och tillämpad profil.

Hos oss kan du utbilda dig till civilingenjör inom teknisk fysik och 
elektroteknik, datateknik eller rymdteknik eller till systemvetare. Vi 
driver även flera internationella Mastersutbildningar inom Erasmus 
Mundussamarbetet.

På Institutionen för system- och rymdteknik arbetar 160 personer 
varav 60 är doktorander och 55 lärare och forskare. Du hittar oss i A-
huset på campusområdet i Luleå, på Rymdcampus i Kiruna och på 
LTU i Skellefteå.

Nyheter och aktuellt
Kalendarium
Verksamhet

Starka forsknings- och innovationsområden
Forskning
Utbildning på forskarnivå
Laboratorium och utrustning
Grundutbildning och avancerad utbildning

Avdelningar
Datavetenskap
EISLAB
Rymdteknik
Signaler och system 

Centrumbildningar
Kontakta oss
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Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Institutionen för teknikvetenskap och matematik har 
framgångsrika forskargrupper, erkända utbildningsprogram och 
uppskattade lärare. Våra forskningsresultat brukar ofta 
presenteras på internationella konferenser.

Vår forskning innefattar bland annat materialvetenskap om trä, 
kompositer och metaller. Det kan gälla frågor som processer vid 
förgasning och förbränning och hur man kan optimera konstruktioner 
med avseende på funktion och produktion.

Bland våra civilingenjörsprogram finns Hållbar energiteknik och 
Maskinteknik. Vi har ett internationellt program inom Materialteknik 
och bland de senast tillkomna programmen finns högskoleingenjör i 
Elkraftteknik. Det goda samarbetet med industrin ger studenterna 
möjlighet att arbeta med skarpa projektuppgifter i sin utbildning.

Institutionen har ca 300 anställda och bedriver forskning inom 20 
forskningsämnen och 7 centrumbildningar. Du hittar oss i E-huset på 
campusområdet i Luleå och på LTU i Skellefteå. Vi ansvarar också för 
forskningen vid LTU Green Fuels i Piteå.

Nyheter och aktuellt
Verksamhet

Om oss
Starka forsknings- och innovationsområden
Forskning
Utbildning på forskarnivå 
Nationella forskarskolan i tribologi
Laboratorium och utrustning

Grundutbildning och avancerad utbildning
Avdelningar

Träteknik
Matematiska vetenskaper
Energivetenskap
Material- och solidmekanik
Maskinelement
Materialvetenskap
Strömningslära och experimentell mekanik
Produkt- och produktionsutveckling
LTU Green Fuels

Centrumbildningar
Kontakta oss
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Blekinge tekniska högskola 
371 79 KARLSKRONA  
Tfn: 0455-38 50 00  
E-post: registrator@bth.se 
Webb: http://www.bth.se/

Hem 

Utbildning 
UTBILDNINGAR HT2015
INGENJÖRSUTBILDNINGAR

Blekinge tekniska högskola
HÄLSA OCH VÅRD se även 61

Blekinge tekniska högskola
FYSISK PLANERING se även 71+72

DATAVETENSKAP OCH PROGRAMVARUTEKNIK
DIGITALA MEDIER OCH SPELTEKNIK
UTBILDNINGAR PÅ DISTANS
INTERNATIONELLA PÅBYGGNADSUTBILDNINGAR
FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR
PROGRAM OCH KURSER HT2015 
BLÄDDRA I UTBILDNINGSKATALOGEN
MÖT EN BTH:ARE
STUDENTLIV PÅ BTH
STUDIEVÄGLEDNING

BTH-student

STUDENTPORTALEN - GENVÄGAR
STUDENTPORTALEN 
REGISTRERING 
ANMÄLAN TILL TENTAMEN 
LADOK INTYG 
MINA KONTAKTUPPGIFTER 
STUDENTCENTRUM 
SCHEMA FÖR KURSER 
BIBLIOTEK
WEBBMAIL 
IT'S LEARNING - LÄRPLATTFORM 

Forskning
FORSKNING
UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ
TOPPRANKINGAR
KONTAKTER
FORSKNINGSOMRÅDEN

Samverkan
SAMVERKAN
SAMVERKAN MED FORSKARE
SAMVERKAN MED STUDENTER
SAMVERKAN MED SKOLOR
UPPDRAGSUTBILDNING
VÅRA ERBJUDANDEN
INNOVATION OCH UTVECKLING
KOMPETENSUTVECKLING
KUNSKAPSUTVECKLING
MARKNADSFÖRING
PERSONALFÖRSÖRJNING 
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Ingenjörsutbildningar - leder till framtidens yrken 
Vill du vara med och utveckla framtidens teknik? Då ska du plugga till 
ingenjör. Vi erbjuder utbildningar som ger både civilingenjörsexamen 
och högskoleingenjörsexamen. 
Civilingenjör i datorsäkerhet 300 hp
Civilingenjör i industriell ekonomi 300 hp
Civilingenjör i maskinteknik 300 hp
Civilingenjör i spel- och programvaruteknik 300 hp
Högskoleingenjör i maskinteknik 180 hp

Hälsa och vård - morgondagens vårdare - framtidens 
specialister
Utbildningar inom hälsa och vård passar dig som på olika sätt vill 
arbeta med människors hälsa och ohälsa. Efter examen är du attraktiv 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 
Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre 
60 hp

Fysisk planering - planering och gestaltning av vår 
livsmiljö
På BTH har vi en unik utbildning till planeringsarkitekt som 
arbetsmarknaden efterfrågar. Du utbildas i att undersöka och förstå hur 
vår byggda miljö fungerar samt i att utarbeta förslag till omvandling av 
städer och landskap. Du lär dig även att presentera förslagen på ett 
attraktivt sätt, i ord och bild, med analog och digital teknik.
Fysisk planering 180 hp
Magisterprogram i hållbar stadsplanering 60 hp
Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicyoch 
regional utveckling 120 hp

Masterprogram i strategisk fysisk planering 120 hp
Masterprogram i stadsplanering 120 hp

Datavetenskap och programvaruteknik- utveckla 
framtidens programvara in real life
Datavetenskap och programvaruteknik passar dig som vill utveckla 
programvara i nya produkter och tjänster. Genom BTH:s samarbete 
med industrin får du tidigt kontakt med näringslivet och ditt framtida 
yrke.
Civilingenjör i datorsäkerhet 300 hp
Civilingenjör i spel- och programvaruteknik 300 hp
IT-säkerhet 180 hp
International Software Engineering 180 hp
Software Engineering 180 hp
Webbprogrammering 180 hp
Masterprogram i Software Engineering 120 hp
Masterprogram i datavetenskap 120 hp

Digitala medier och spelteknik - det handlar om 
berättelser
Du ägnar dig åt berättande och de uttrycksmedel som behövs för att 
fånga, övertyga, glädja och underhålla. Inom digitala medier krävs en 
mängd olika kompetenser för framtidens digitala upplevelser. 
Medieutvecklingen går i en rasande fart, men i grunden ligger alltid 
berättelsen och den form du väljer att ge den.
Civilingenjör i spel- och programvaruteknik 300 hp
Spelprogrammering 180 hp
Digital ljudproduktion 180 hp
Digital bildproduktion 180 hp
Digitala spel 180 hp
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Technical artist i spel 180 hp
Webbutveckling 180 hp

Utbildningar på distans - ger dig möjlighet att vara 
flexibel
Det finns många som vill studera på universitet eller högskola, men 
som gärna vill göra det hemifrån. Distansstudier ger dig stora 
möjligheter att själv planera dina studier. På BTH erbjuder vi två 
distansutbildningen Produktutveckling 120 hp och MBA-programmet 
60hp.
Produktutveckling 120 hp Halvfart
Produktutveckling 120 hp Helfart
MBA-programmet 60 hp Halvfart

Internationella påbyggnadsutbildningar - vill du läsa 
vidare efter din akademiska grundutbildning?
Genom ett master- och magisterprogram får du möjlighet att fördjupa 
dig inom ditt område, antingen för att öka din kompetens för 
ytterligare utmaningar inom yrkeslivet eller som en grund för framtida 
forskarstudier. Du läser i en internationell miljö och alla master- och 
magisterprogram ges på engelska.
Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och 
regional utveckling 120 hp
Masterprogram i datavetenskap 120 hp
Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot 
strukturmekanik 120 hp
Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot 
signalbehandling 120 hp
Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot 
telekommunikationssystem 120 hp

Masterprogram i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation 120 hp
Masterprogram i Software Engineering 120 hp
Magisterprogram i hållbar stadsplanering 60 hp
Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet 60 hp
MBA-programmet 60 hp Halvfart

Forskningsområden vid BTH
Nedan presenteras BTH:s olika forskningsområden:

Datavetenskap 
Folkhälsovetenskap 
Fysisk planering 
Hållbar utveckling 
Innovation 
Interaktionsdesign 
Maskinteknik 
Matematik 
Programvaruteknik
Radiokommunikation 
Teknovetenskapliga studier 
Telekommunikationssystem 
Tillämpad hälsoteknik 
Tillämpad signalbehandling 
Utveckling av digitala spel 
Vårdvetenskap
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Göteborgs universitet
IT-fakulteten
412 96 Göteborg 
Tel: 46 (0)31-786 00 00 
Fax: 46 (0)31-772 48 99 
Besöksadress: Kuggen, Lindholmsplatsen 1, Lindholmen 
E-post: ITN-kansliet@gu.se 
Webbsida: www.itufak.gu.se

IT-fakulteten

IT-fakulteten består av universitetsverksamheten vid de två 
institutionerna data- och informationsteknik och tillämpad 
informationsteknologi.

Vi bedriver IT-relaterad forskning och utbildning inom allt från 
abstrakt matematik och högteknologiska tillämpningar till 
samhällsvetenskapliga undersökningar av IT-användningens 
konsekvenser.

Båda institutionerna är integrerade mellan Göteborgs universitet och 
Chalmers tekniska högskola, vilket resulterar i stor kompetens och 
bredd.

IT-fakulteten är också en påtagligt internationell fakultet med  
forskare, doktorander och studenter från ett 30-tal olika länder. 

▪ Institutionen för data- och informationsteknik
▪ Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Karlstads universitet
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskap 
Byggteknik, miljö- och energisystem, kemi, kemiteknik se även 5
Karlstads universitet
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik 
Elektroteknik, fysik, maskinteknik, materialteknik se även 5
Linköpings universitet 
Tekniska fakulteten
Linnéuniversitetet 
Fakulteten för teknik

Lunds universitet 
Lunds tekniska högskola – LTH
Kontaktinformation Lunds tekniska högskola
Lunds tekniska högskolas webbplats

Gemensamma institutioner för Lunds tekniska högskola 
och Naturvetenskapliga fakulteten

Lunds universitet 
Kemicentrum 
Matematikcentrum 
Fysiska institutionen se även 5

Mittuniversitetet 
Följande avdelningar ingår i 
FAKULTETEN FÖR NATURVETENSKAP, TEKNIK OCH MEDIER 
(NMT)
Avdelningen för:
Arkiv- och datavetenskap (ADV)
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Data- och systemvetenskap (DSV)
Ekoteknik- och hållbart byggande (EHB)
Elektronikkonstruktion (EKS)

Mittuniversitetet 
Industridesign (IND) se även 66/68+ 69

Informations- och kommunikationssystem (IKS)
Kemiteknik (CHE)
Kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik (KMM) se även 5
Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
Naturvetenskap (NAT) se även 5
Ämnesdidaktik och matematik (DMA) se även 5

Umeå universitet 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
(t.ex. arkitektur, matematik, teknik, fysik, kemi) se även 72+ 5

Uppsala universitet 
Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet
Matematisk-datavetenskapliga sektionen
Fysiska sektionen
Tekniska sektionen
Kemiska sektionen
Biologiska sektionen
Geovetenskapliga sektionen
Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, centrumbildningar 

mm se även 5
Örebro universitet
Naturvetenskap och teknik se även 5

Linköpings universitet 
Institutionen för datavetenskap (IDA)
Stockholms universitet 
Institutionen för data- och systemvetenskap

Högskolan i Borås 
Sektionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan i Borås
Sektionen för textilteknologi

Högskolan i Borås 
Sektionen för informationsteknologi

Högskolan Dalarna 
Akademin Industri och samhälle se även 66/68+69

Högskolan i Gävle-
 Akademin för teknik och miljö

Högskolan i Halmstad 
Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap 
På Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap finns dessa 
ämnesområden representerade. Samtidigt som dessa utvecklas inom 
respektive ämne, pågår samarbeten över ämnesgränserna i såväl 
utbildning och forskning som genom samverkan med omgivande 
samhälle.
Högskolan i Jönköping 
Tekniska Högskolan.
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Högskolan Kristianstad 
Datavetenskap

Högskolan i Skövde 
Institutionen för informationsteknologi

Högskolan i Skövde 
Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan Väst 
Institutionen för ekonomi och IT

Högskolan Väst 
Institutionen för ingenjörsvetenskap

Malmö högskola 
Teknik och samhälle

Mälardalens högskola 
Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)
Akademin samlar utbildning och forskning inom ett brett område – 
från företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap, till energi-, 
miljö- och byggnadsteknik.
Till akademin EST:s webbplats

Mälardalens högskola Akademin för innovation, design och 
teknik (IDT)
Akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet både i 
Eskilstuna och Västerås, utbildar studenter till bland annat innovatörer, 
entreprenörer, illustratörer, textdesigners, informatörer, 

nätverkstekniker och ingenjörer inom produktdesign, produktion och 
logistik, robotik, datavetenskap eller flygteknik.

Vid akademin forskar mer än 100 medarbetare inom bland annat 
inbyggda system, intelligenta sensorsystem eller innovation och 
produktrealisering. 
Till akademin IDT:s webbplats

Södertörns högskola 
Naturvetenskap, miljö och teknik
På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs 
utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik 
och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik, 
måltidskunskap och geografi. Detta utgör grunden till en 
mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap.

Högskolan Kristianstad 
Datalogi 

Högskolan Kristianstad 
Elektronik  
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SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, 
skogsbruk, jakt, fiske od. 

630 Allmänt. 631 Allmänna lantbruksverksamheter, allmän 
lantbruksekonomi. 632 Växtsjukdomar, växtförädling o d. 
633Växtodling (åkerbruk ) o d. 634 Skogsbruk o d , frukt- o bärodling. 
635 Träd-gårdsodling o d. 636 Djurhållning. 637 Djurprodukter. 638 
Biodling, silkesodling o d. 639 Jakt, viltvård, fiske, fiskevård, sjövård, 
o d.
(SAB Qd, Qe, Qf, Qg. DC, DK 63, industrier dock till 66/69)

Jordbruksverket  
Jordbruksverket (SJV) är förvaltningsmyndighet på det 
jordbrukspolitiska området och har ansvar för frågor som gäller 
jordbruk, djurhållning, trädgård, rennäring och landsbygdsutveckling. 
SJV är även chefsmyndighet för landets distriktsveterinärer.

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård 
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård prövar bland annat 
frågor om disciplinansvar för djurhälsoper-sonal samt återkallelse av 
legitimation.

Statens veterinärmedicinska anstalt 
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) arbetar för en god djurhälsa 
genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma 
sjukdomar hos djur.

Centrala djurförsöksetiska nämnden 
Centrala djurförsöksetiska nämnden prövar överklagan-den av beslut 

som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför 
utvärderingar i efterhand av djurförsök. 

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

Sametinget 
Sametinget är ett samiskt folkvalt organ som ska till-varata samiska 
intressen och är samtidigt en statlig förvaltningsmyndighet. Den 
grundläggande uppgiften är att verka för en levande samisk kultur.

Styrelsen för samefonden 
Fondens medel används för att främja rennäring, samisk kultur och 
samiska organisationer. Webbplats saknas, för att komma i kontakt 
hänvisas till Landsbygdsdeparte-mentet.

Sveriges lantbruksuniversitet 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ansvarar för kun-
skapsuppbyggnad och kompetensförsörjning inom bio-logiska 
naturresurser och biologisk produktion.

Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor som rör 
skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar ska 
vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning 
samtidigt som biologisk mång-fald bevaras. Myndigheten arbetar 
också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv. 
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Harpsundsnämnden 
Besöksadress: Harpsund 
Postadress: 640 31 Mellösa 
Tfn: 0157-600 03 
Fax 0157-607 85 
E-post: per.rudengren@telia.com
Arbetsområde: Harpsundsnämnden har hand om driften av jord- och 
skogsbruket vid statsministerns representa-tionsbostad Harpsund

Gentekniknämnden 
Box 1380, 171 27 Stockholm 
Telefon 08 - 508 846 30  
Ska genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och 
säker användning av gentekniken.
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Sveriges lantbruksuniversitet  
Box 7070  
750 07 UPPSALA  
Tfn: 018-67 10 00  
E-post: registrator@slu.se 
Webb: http://www.slu.se/

Hem (Om SLU)
Verksamhetsidé, vision, mål och strategi
Mer om SLU - fakta, historik och högtider
Orter och enheter vid SLU
Organisation, styrelse och ledning
Inköp vid SLU
Pressrum
Lediga anställningar
Kontakta SLU

Om SLU 
De största campusområdena finns i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. 
På ett trettiotal orter därutöver finns utbildningar, forskning och 
försöksverksamhet.

Miljö, naturbruk och livsvetenskaper
SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett 
hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom 
miljö och inom livsvetenskaperna.

Verksamheten spänner från gener och molekyler till biologisk 
mångfald, djurhälsa, bioenergi och livsmedelsförsörjning. 

Samhällsplanering, hållbar utveckling av stad och land, samt globala 
frågor, som ett förändrat klimat, finns också på agendan.

I stora drag handlar det om hur man med bibehållen välfärd för 
människor och djur kan bruka biologiska naturresurser i skog, mark 
och vatten utan att förbruka dem. Denna grundtanke genomsyrar 
universitetets utbildning, forskning och miljöanalys.

SLU:s kunskap är efterfrågad såväl hos beslutsfattare som  inom den 
gröna sektorn (jordbruk, skogsbruk, fiske, industri etc.).

Verksamhetsidé, vision, mål och strategi

Här presenteras SLU:s verksamhetsidé, vision, värdegrund och 
strategiska mål för verksamheten. Strategier och utvärderingar 
når du via knappen.

Verksamhetsidé
SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och 
människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.
Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan 
med det omgivande samhället.

Vision
SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Värdegrund
SLU:s värdegrund uttrycker organisationens gemensamma 
grundläggande värderingar. Dessa ger vägledning i vardagen genom 
att beskriva vad som är själva utgångspunkten för verksamheten, för 
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kontakten med omvärlden och för hur vi beter oss mot varandra och 
andra. Samtliga SLU-anställda omfattas av värdegrunden. 
Grundläggande värderingar är:

• vetenskaplighet
• kreativitet
• öppenhet
• ansvarstagande

Dessutom finns följande sex grundläggande principer:
• demokrati
• legalitet
• objektivitet, saklighet och likabehandling
• fri åsiktsbildning
• respekt
• effektivitet och service 

Strategiska mål
SLU:s gemensamma mål är att

• verksamheten är av högsta internationella klass och 
kännetecknas av en stark koppling mellan utbildning och 
forskning,

• forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bedrivs i 
samverkan med utvalda lärosäten, sektorerna och samhället i 
övrigt,

• forskningens resultat är kända och nyttjas i samhället,
• ha en stark internationell dimension, bl.a. genom strategisk 

samverkan med utländska universitet och forskningsinstitut,
• vi stärker Sveriges ställning som kunskapsnation och bidrar till 

utveckling av global förvaltning och hållbart nyttjande av 
naturresurser,

• studenter och personal har en arbetsmiljö och 
arbetsförutsättningar som tillhör de mest attraktiva,

• organisationen är väl fungerande med ett tydligt ledarskap och 
en effektiv resursanvändning,

• jämställdhets- och mångfaldsperspektivet har en stark ställning 
i hela verksamheten,

• personal och studenter är våra bästa ambassadörer. 

Mål för forskningen
 SLU:s mål för forskningen är att

• fokusera på områden av strategisk betydelse för SLU:s 
verksamhetsidé och utbildningsuppdrag,

• den är av högsta kvalitet och internationellt ledande inom 
sådana strategiska områden,

• erbjuda miljöer som främjar och stimulerar nydanande 
excellent forskning. 

Mål för utbildningen
SLU:s mål för utbildning på grund- och avancerad nivå är att

• utbildningen uppfyller såväl högt ställda vetenskapliga och 
pedagogiska kvalitetskrav som samhällets behov av kompetens 
inom SLU:s utbildningsområden,

• den är attraktiv och konkurrenskraftig både i ett nationellt och 
internationellt perspektiv,

• utbildningsvolymen är större än år 2009 med en stor andel 
studenter på avancerad nivå.

Mål för utbildning på forskarnivå vid SLU är att
• doktorer utbildade vid SLU är eftertraktade för sin höga 

kompetens, nationellt såväl som internationellt,
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• omfattningen av utbildningen är dimensionerad så att såväl 
forskning som övrig arbetsmarknad kan förses med 
forskarutbildad arbetskraft,

• rekrytera de bästa forskarstudenterna och att en ökad andel har 
anställning under studietiden,

• utbildningen i hög grad bedrivs inom ramen för forskarskolor i 
samverkan med näringsliv, offentlig sektor och internationella 
partners.

SLU:s mål för fort-, vidare- och uppdragsutbildning är att
• erbjuda attraktiva utbildningar inom det livslånga lärandet 

genom högskolemässig utbildning inom SLU:s sektorer.  

Mål för fortlöpande miljöanalys
SLU:s mål för fortlöpande miljöanalys är att

• det finns en stark koppling mellan fortlöpande miljöanalys och 
övriga verksamhetsgrenar inom SLU

• verksamheten är ledande i Europa och bidrar aktivt till 
internationell utveckling av vetenskapligt grundad miljöanalys,

• leverera beslutsunderlag som medger att resursutnyttjande och 
miljökonsekvenser kan vägas samman.  

Mål för stöd till kärnverksamheterna
SLU:s mål för stöd till kärnverksamheterna är att

• kärnverksamheterna erbjuds goda servicenivåer,
• minimera kostnaderna för stödverksamheten inom 

överenskommen service-nivå,
• ha en kvalitetssäkrad och effektiv myndighetsutövning.

Orter och enheter vid SLU

Här ser du var i landet SLU har verksamhet och hur universitetet 
är organiserat.

SLU-orter
Klickbar karta över Sverige med SLU:s verksamhetsorter utsatta. Läs 
om platserna med utbildning, forskning, försök och miljöanalys! 

Enheter vid SLU
SLU har 36 institutioner vid 4 fakulteter, ett stort antal 
centrumbildningar och samarbetsprojekt samt en 
universitetsadministration.

Orter - karta över platser där SLU har verksamhet

SLU har verksamheten huvudsakligen förlagd till huvudorterna 
Alnarp, Skara, Uppsala och Umeå. Utbildning, forskning, 
försöksverksamhet och miljöanalys bedrivs dock på fler orter i 
landet.

• I listan hittar du SLU-orternas länkar till kartan.
• Använd google-kartan eller listan för att läsa mer om orten och 

hitta vägbeskrivningar.
• Karta över SLU:s fastighetsinnehav (sida på 

medarbetarwebben)
• Enkel karta med alla SLU:s utbildningsorter utsatta. 
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Platser där SLU, Sveriges lantbruksuniversitet har 
verksamhet. Klicka för att visa på större karta
 
SLU-orterna efter verksamhet - länkar till googlekartan

 Huvudorter med utbildning och forskning
• Alnarp 
• Skara 
• Uppsala 
• Umeå 

Orter med utbildning
• Flyinge 
• Skinnskatteberg 
• Strömsholm 
• Wången 

Orter med forskning, försök och miljöanalys

Sjö och hav
• Drottningholm sötvattenslaboratoriet 
• Karlskrona havsfiskelaboratoriet 
• Lysekil havsfiskelaboratoriet 
• Norrbyns marina forskningscentrum, Umeå 
• Simpevarp kustlaboratoriets lokalkontor 
• Väröbacka kustlaboratoriets lokalkontor 

• Älvkarleby fiskeriförsöksstationen
• Örebro sötvattenslaboratoriet  
• Öregrund kustlaboratoriet 

Vilt- och landskapsekologi
• Grimsö forskningsstation 

Jordbruk, trädgård och djurhållning
• Balsgård 
• Götala nöt- och lammköttscentrum 
• Hallfreda egendom 
• Lanna försöksstation 
• Lönnstorps fältförsöksanläggning
• Röbäcksdalen, forskningsstation 
• Öjebyns försöksstation 

Skogsbruk
• Asa försökspark 
• Asa skogliga fältforskningsstation 
• Jädraås försökspark 
• Kulbäckslidens försökspark 
• Siljansfors fältstation 
• Siljansfors försökspark 
• Skarhults försökspark 
• Svartbergets fältforskningsstation 
• Svartbergets försökspark 
• Tönnersjöhedens försökspark 
• Tönnersjöhedens fältstation  
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https://maps.google.se/maps/ms?ie=UTF8&t=m&vpsrc=6&hl=sv&oe=UTF8&msa=0&msid=217052795337735718773.0004b9165b41bc4df8557&num=200&ll=60.951777,15.402832&spn=10.173756,13.183594&z=6&iwloc=0004e09b6d88df918180a
https://maps.google.se/maps/ms?ie=UTF8&t=m&vpsrc=6&hl=sv&oe=UTF8&msa=0&msid=217052795337735718773.0004b9165b41bc4df8557&num=200&ll=60.951777,16.743164&spn=10.173756,13.183594&z=6&iwloc=0004e09bbaf5a1553cb60
https://maps.google.se/maps/ms?ie=UTF8&t=m&vpsrc=6&hl=sv&oe=UTF8&msa=0&msid=217052795337735718773.0004b9165b41bc4df8557&num=200&ll=60.951777,16.413574&spn=10.173756,13.183594&z=6&iwloc=0004e09b35221a989994b
http://www.slu.se/sv/institutioner/biosystem-teknologi/forsoksanlaggningar/lonnstorp/
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https://maps.google.se/maps/ms?ie=UTF8&t=m&vpsrc=6&hl=sv&oe=UTF8&msa=0&msid=217052795337735718773.0004b9165b41bc4df8557&num=200&ll=61.491249,18.061523&spn=10.001713,13.183594&z=6&iwloc=0004e12762a1f8baaee08
https://maps.google.se/maps/ms?ie=UTF8&t=m&vpsrc=6&hl=sv&oe=UTF8&msa=0&msid=217052795337735718773.0004b9165b41bc4df8557&num=200&ll=61.491249,18.061523&spn=10.001713,13.183594&z=6&iwloc=0004e07530dff355e6d99
https://maps.google.se/maps/ms?ie=UTF8&t=m&vpsrc=1&hl=sv&oe=UTF8&msa=0&msid=217052795337735718773.0004b9165b41bc4df8557&num=200&start=35&ll=60.694695,17.072754&spn=10.255411,13.183594&z=6&iwloc=0004e0746dec740933222
https://maps.google.se/maps/ms?ie=UTF8&t=m&vpsrc=1&hl=sv&oe=UTF8&msa=0&msid=217052795337735718773.0004b9165b41bc4df8557&num=200&start=35&ll=62.278146,20.039063&spn=9.749105,13.183594&z=6&iwloc=0004e07406bb933c3c958
https://maps.google.se/maps/ms?ie=UTF8&t=m&vpsrc=1&hl=sv&oe=UTF8&msa=0&msid=217052795337735718773.0004b9165b41bc4df8557&num=200&start=35&ll=60.694695,17.072754&spn=10.255411,13.183594&z=6&iwloc=0004e137d55e4cee52e9c
https://maps.google.se/maps/ms?ie=UTF8&t=m&vpsrc=1&hl=sv&oe=UTF8&msa=0&msid=217052795337735718773.0004b9165b41bc4df8557&num=200&start=35&ll=60.694695,17.072754&spn=10.255411,13.183594&z=6&iwloc=0004e07448f916d1df09c
https://maps.google.se/maps/ms?ie=UTF8&t=m&vpsrc=6&hl=sv&oe=UTF8&msa=0&msid=217052795337735718773.0004b9165b41bc4df8557&num=200&ll=60.337823,16.391602&spn=10.368404,13.183594&z=6&iwloc=0004e074fb322003718b9
https://maps.google.se/maps/ms?ie=UTF8&t=m&vpsrc=1&hl=sv&oe=UTF8&msa=0&msid=217052795337735718773.0004b9165b41bc4df8557&num=200&start=35&ll=62.339411,20.236816&spn=9.729357,13.183594&z=6&iwloc=0004e0735e964ccc129f9
https://maps.google.se/maps/ms?ie=UTF8&t=m&vpsrc=1&hl=sv&oe=UTF8&msa=0&msid=217052795337735718773.0004b9165b41bc4df8557&num=200&start=35&ll=62.339411,20.236816&spn=9.729357,13.183594&z=6&iwloc=0004e12aa1d4096fbc252
https://maps.google.se/maps/ms?ie=UTF8&t=m&vpsrc=6&hl=sv&oe=UTF8&msa=0&msid=217052795337735718773.0004b9165b41bc4df8557&num=200&ll=60.337823,16.391602&spn=10.368404,13.183594&z=6&iwloc=0004e1272200ddf3f853d
https://maps.google.se/maps/ms?ie=UTF8&t=m&vpsrc=6&hl=sv&oe=UTF8&msa=0&msid=217052795337735718773.0004b9165b41bc4df8557&num=200&ll=60.337823,16.391602&spn=10.368404,13.183594&z=6&iwloc=0004e074d3d64ccd77675


Enheter
SLU har 36 institutioner vid 4 fakulteter, ett stort antal 
centrumbildningar och samarbetsprojekt samt en 
universitetsadministration och ett bibliotek.

Institutioner och fakulteter
Rubrikens länk ovan leder till en sida med alla SLU:s institutioner och 
de fyra fakulteterna. Fakulteterna presenteras kort nedan.

• Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och 
växtproduktionsvetenskap  (LTV-fak) har sin huvudsakliga 
verksamhet i Alnarp.

• Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ-fak) 
finns huvudsakligen i Uppsala.

• Fakulteten för skogsvetenskap (S-fak) har sin bas i Umeå med 
viss verksamhet i Uppsala och Alnarp.

• Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-
fak) finns huvudsakligen i Uppsala, men med viss verksamhet i 
Skara och Alnarp.

Centrumbildningar och samarbetsprojekt
En del är formella centrumbildningar medan andra främst är webbase-
rade samarbeten. Det rör sig om tvärvetenskapliga samarbeten med 
andra institutioner, fakulteter och/eller om samverkan med extern part.

Universitetsadministration
Ett strategiskt och administrativt stöd för universitetets och 
fakulteternas ledningar samt verksamheten i övrigt. Huvuddelen av 
administrationen vid SLU är belägen i Uppsala, men det finns även 
administrativa resurser på övriga huvudorter.

SLU-biblioteket
 Institutioner och fakulteter

SLU har 36 institutioner och enheter, vilka här listas alfabetiskt. 
De är fördelade på fyra fakulteter, vilka presenteras i 
högerspalten.
Sju av institutionerna är fakultetsgemensamma, vilket markeras med 
siffror i listan och med förklaringar längst ner.

Dessutom finns det många centrumbildningar och samarbetsprojekt 
i vilka institutioner, fakulteter och externa parter samverkar.

Alla institutioner A-Ö
• Akvatiska resurser
• Anatomi, fysiologi och biokemi
• Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
• Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
• Biosystem och teknologi  (2)
• Ekologi (1)
• Ekonomi
• Energi och teknik
• Hippologutbildning
• Husdjurens miljö och hälsa
• Husdjurens utfodring och vård
• Husdjursgenetik
• Kemi och bioteknologi (ersätter Kemi respektive 

Molekylärbiologi fr.o.m. 2014-01-01)
• Kliniska vetenskaper
• Landskapsarkitektur, planering och förvaltning (tidigare 

Landskapsarkitektur resp. Landskapsutveckling)
• Livsmedelsvetenskap
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http://www.slu.se/sv/institutioner/landskapsarkitektur-planering-forvaltning/
http://www.slu.se/sv/institutioner/livsmedelsvetenskap/


• Mark och miljö (1)
• Mikrobiologi
• Norrländsk jordbruksvetenskap (3)
• Skogens biomaterial och teknologi
• Skogens ekologi och skötsel
• Skogens produkter
• Skoglig fältforskning
• Skoglig genetik och växtfysiologi
• Skoglig mykologi och växtpatologi (1)
• Skoglig resurshushållning (1)
• Skogsekonomi
• Skogsmästarskolan
• Stad och land (4)
• Sydsvensk skogsvetenskap
• Vatten och miljö
• Vilt, fisk och miljö
• Växtbiologi
• Växtförädling (tidigare Växtförädling och bioteknik)
• Växtproduktionsekologi
• Växtskyddsbiologi

Sju av ovanstående institutioner är fakultetsgemensamma, 
markerat med siffror, som förklaras nedan:

1. Skoglig resurshushållning, Skoglig mykologi och växtpatologi, 
Ekologi samt Mark och miljö är gemensamma för NJ- och S-
fakulteterna.

2. Biosystem och teknologi är gemensam för VH- och LTV-
fakulteterna.

3. Norrländsk jordbruksvetenskap är gemensam för NJ- och VH-
fakulteterna.

4. Stad och land är gemensam för NJ- och LTV-fakulteterna.

Gammelkroppa skogsskola 
Box 64  
682 22 FILIPSTAD  
Tfn: 0590-910 10 el. 910 11 
E-post: skogsskolan@gammelkroppa.pp.se 
Webb: http://www.gammelkroppa.pp.se/

Välkommen till Gammelkroppa!
Mitt i den Värmländska skogen vid vildmarkssjön Yngens utlopp 
ligger Gammelkroppa, Sveriges minsta högskola som examinerar 25 
skogstekniker vartannat år. Skogen är vår finaste resurs och vårt mål är 
att förmedla kompetens och väcka nyfikenhet kring den. Vi bedriver 
också flertalet skogliga utbildningar,  jakter,  restaurang och 
konferensverksamhet. Gammelkroppa ligger som en oas mellan 
vattnet och skogen och vår miljö lockar många besökare.
”Det är en ära att få förvalta en anläggning och skola som 
Gammelkroppa och vi vill ge alla som besöker oss en möjlighet att se 
och uppleva områdets genuina miljö och atmosfär.”  Ronny Sjöqvist, 
Rektor och affärsledare, vid Gammelkroppa Skogsskola och 
Konferens
 
Julbordsdatum
23 SEPTEMBER, 2015 Det ringer för fullt på våra julbord! Kul! Vi 
plockar med oss godbitarna från förra året …
Läs mer »

Markberedning!
2 SEPTEMBER, 2015 Nu anordnar Gammelkroppa Förnyelsekurs för 
markberedningsförare i Natur och kulturmiljö den 2 …
Läs mer »
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Nu öppnar vi bokningarna till årets julbord!
28 AUGUSTI, 2015 Vi hade tänkt vänta lite till, men eftersom det 
redan börjat ringa …
Läs mer »

Jägarexamen 7-8 oktober (+2 dagar)
26 AUGUSTI, 2015Nästa kurstillfälle blir ons-tors 7-8 oktober Mer 
information finns …
Läs mer »

Utbildning
 Med en hög kompetens står Du dig stark inför framtiden. Hos oss på 
Gammelkroppa finns de kurser du behöver. Kursprogram …
Läs mer »
Konferenserbjudande!
2 dagars konferens med övernattning och 2-rätters middag! Från 
1560kr per person (ex moms) !  För mer information klicka …
Läs mer »
Skogsteknikerprogrammet, 2 år, 120 hp
Gammelkroppa skogsskola ligger 1 mil ost om Filipstad i östra 
Värmland. Vi är en modern högskola som utbildar 25 skogstekniker 
vart annat år. Vi …
Läs mer »
Skogstekniker »
Fortbildning »
Planeraren »
Jägarexamen
Konferenserbjudande! »
Restaurang »
Boende »
Kontakt & styrelse » 

Umeå universitet  Centrum för samisk forskning .
Vaartoe/CeSam samordnar och initierar forskning i och om Sápmi, med 
fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk. 
Vaartoe/CeSam är ett nav för doktorander och forskare från olika discipliner 
inom universitetet. I samverkan med samiska aktörer, organisationer och 
samhälle skapar vi en positiv forskningsmiljö där kreativa möten och 
tankeutbyten berikar forskningen

Högskolan Dalarna 
Akademin Industri och samhälle
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SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och 
hygienförsörjning. 

‹640 Allmänt. 641 Livsmedel, matlagning. 642 Måltider, matservering, 
restauranger. 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell. 644 
El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. 645 Användning av 
inventarier o d. 646 Personlig hygien och skönhetsvård, klädvård o d 
(utom tvätt o d). 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter 
mm. 648 Städnings-, rengörings- och tvät-tverksamheter o d. 649 
Personvård, barnavård, hemsjukvård o d, allmänt hushållsarbete.
Verksamheterna i avdelning 64 avser opolitiska verksamheter gällande 
användning avbl a enskilda o gemensamma bostäder mm och enskilda 
o gemensamma energi- och hygien- försörjningsanläggningar od. 
Politiska verksamheter utanför de demokratiskt valdas verksamheter i 
35 ingår i 36-39.
(SAB Qc, Qm, Ohc, delar P, Qpdb, V. DC, DK 64, delar 62. DK 687.5)

640 Hushållsarbeten, energi- och hygienförsörjning o d : övergripande 
verksamheter.

640 Allmänt 6401 Registrering kunskaper od. 6402 Visioner, mål od. 
6403 Värderingar od. 6404 Samband andra sektorer. 6405 Forskning, 
tidskrifter. 6406 Ekonomi, organisation. 6407 Utbildning o d. 6408 
”Hushållskunskap”. 6409 Hushållsverksamheterna historia
640 (DC, DK) 640 Hushållsverksamheter allmänt (DC 620, DK 62).
640 (SAB) Qc Hem och hushåll, allmänt. (Qcg Umgängeskonst till 79)
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SW   . 641 Matlagning. 642 Måltider, 
matservering. 

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

Örebro universitet
Restaurang- och hotellhögskolan

Umeå universitet 
Kostvetenskap

Umeå universitet 
Restauranghögskolan

Uppsala universitet 
Institutionen för kostvetenskap

Södertörns högskola 
Naturvetenskap, miljö och teknik
På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs 
utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik 
och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik, 
måltidskunskap och geografi. Detta utgör grunden till en 
mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap.

Högskolan Kristianstad 
Mat- och måltidskunskap  
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SW   . 643 Organisation av boende, 
personalrum o d, hotell. 

Boverket 
Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, 
stadsutveckling, byggande och boende. Verket är central myndighet 
för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och 
vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av 
bebyggelsen och för boende- och bostadsfinansieringsfrågor. 

Karlstads universitet
Institutionen för geografi, medier och kommunikation 
Kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, geografi, 
filmvetenskap,  turismvetenskap

Örebro universitet
Restaurang- och hotellhögskolan 

Mittuniversitetet 
Turismvetenskap och geografi (TUG)

Uppsala universitet 
Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Högskolan Dalarna 
Akademin Industri och samhälle

Högskolan i Halmstad 
Hållbar turismutveckling 120 hp

Södertörns högskola 
Naturvetenskap, miljö och teknik
På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs 
utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik 
och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik, 
måltidskunskap och geografi. Detta utgör grunden till en 
mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap.
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SW   . 644 El-, gas-, värme-, vatten- 
hygienförsörjning o d. 

Elsäkerhetsverket 
Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom 
skadas av el. De arbetar också för att elek-triska apparater och 
elinstallationer är konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte 
stör utrustning för radio och telekommunikation och andra apparater.
Elsäkerhetsverket 
Box 4, 681 21 Kristinehamn 
Telefon 0550-851 00 
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se

Elsäkerhetsverket 
(Fr.o.m. 2015-01-01)
Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom 
skadas av el. De arbetar också för att elektriska apparater och 
elinstallationer är konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte 
stör utrustning för radio och telekommunikation och andra apparater.

Energimarknadsinspektionen 
(Fr.o.m. 2015-01-01)
Utövar tillsyn över nätföretagen enligt ellagen samt utövar tillsyn över 
naturgasmarknaden m.m.

Energimyndigheten 
(Fr.o.m. 2015-01-01)Energimyndigheten verkar inom olika 
samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar 
energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

Kärnavfallsfonden 
Kärnavfallsfondens styrelse förvaltar medel som avsatts i en fond för 
att finansiera framtida utgifter för använt kärnbränsle och annat 
radioaktivt avfall.
 
Oljekrisnämnden 
(Fr.o.m. 2015-01-01) Oljekrisnämnden är en domstolsliknande 
myndighet som handlägger vissa ersättningsfrågor enligt oljekrislagen 
(1975:197).

Statens va-nämnd 
(Fr.o.m. 2015-01-01)
Statens va-nämnd handlägger handlägger tvister om vatten och avlopp 
enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Nämnden är första 
instans för mål från hela landet.

Svenska Kraftnät 
(Fr.o.m. 2015-01-01)
Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft samt har systemansvaret 
för den svenska elförsörjningen. Detta ansvar innebär att se till att 
elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar samverkar 
driftsäkert. Svenska kraftnät är också systemansvarig för naturgas-
marknaden.

Råd inom Miljödepartementets ansvarsområden 
Följande råd ingår också i Miljödepartementets ansvarsområden: 
- Naturvårdsverkets insynsråd 
- Naturvårdsverkets tillsyns- och föreskriftsråd 
- Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster
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Energimarknadsinspektionen 
Utövar tillsyn över nätföretagen enligt ellagen samt utövar tillsyn över 
naturgasmarknaden m.m.
Energimarknadsinspektionen 
Box 155, 631 03 Eskilstuna 
Telefon 016-16 27 00 
E-post: registrator@ei.se

Oljekrisnämnden 
Oljekrisnämnden är en domstolsliknande myndighet som handlägger 
vissa ersättningsfrågor enligt oljekrislagen (1975:197).
Oljekrisnämnden nås genom:  
Näringsdepartementet 
103 33 Stockholm 
Telefon 08-405 10 00 
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

Statens va-nämnd 
Statens va-nämnd handlägger handlägger tvister om vatten och avlopp 
enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Nämnden är första 
instans för mål från hela landet.
Statens energimyndighet 
Energimyndigheten arbetar inom flera större arbetsområden för att 
skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en 
kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Myndigheten bedriver 
forsknings-finansiering för att effektivisera användningen av energi 
samt för att främja ny energiteknik och ny energiproduk-tion. 
Energimyndigheten ansvarar även för betydande delar av 
elcertifikatsystemet.
Statens energimyndighet 
Box 310, 631 04 Eskilstuna 
Telefon 016-544 20 00 
E-post: registrator@energimyndigheten.se

Svenska Kraftnät 
Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft samt har systemansvaret 
för den svenska elförsörjningen. Detta ansvar innebär att se till att 
elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar samverkar 
driftsäkert. Svenska kraftnät är också systemansvarig för naturgas-
marknaden.

Svenska Kraftnät 
Box 1200, 172 24 Sundbyberg 
Telefon 08-475 80 00 
E-post: registrator@svk.se

Kärnavfallsfonden 
Kärnavfallsfondens styrelse förvaltar medel som avsatts i en fond för 
att finansiera framtida utgifter för använt kärnbränsle och annat 
radioaktivt avfall.

Karlstads universitet
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskap 
Byggteknik, miljö- och energisystem, kemi, kemiteknik
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SW   . 645 Användning av inventarier o d. 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 
Box 174, 101 23 Stockholm
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SW   . 646 Personlig hygien o d, klädvård 
(utom tvätt o d) 
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SW   . 647 Allmän hushållsekonomi. 
Inkomster o utgifter mm. 

Fastighetsmäklarinspektionen 
Box 22034, 104 22 Stockholm 
Telefon 08 - 580 069 00 
Registrerar fastighetsmäklare och utövar tillsyn över dessa samt 
informerar om god fastighetsmäklarsed. 

Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) 
Statens Bostadsomvandling AB ska medverka till att 
bostadshyresmarknaden kommer i balans på orter med minskande 
befolkning. Det sker genom att förvärva, äga, förvalta, utveckla eller 
avveckla fastigheter som övertas från kommunala bostadsföretag eller 
kommuner.  
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SW   . 648 Städnings-, rengörings- och 
tvättverksamheter o d. 
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SW   . 649 Personvård: barn, hemsjukvård.  

Mittuniversitetet 
Omvårdnad (OMV)

Högskolan Dalarna 
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Högskolan Kristianstad 
Omvårdnad 

Röda korsets högskola 
Avdelningen för Vård & Omvårdnad

Högskolan Kristianstad 
Omvårdnad 
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SW   65 Adm, distribution, kommunikation, 
organisation o d. 

651 Kontorsarbete, skriv-och registreringsarbete o d, datoranvändning. 
652 Offentlig opolitisk civil förvaltning, militära verksamheter. 6521 / 
6524 Offentlig opolitisk civil förvaltning. 6525 / 6529 Militära 
verksamheter. 653 Handelsverksamheter. 654 
Telekommunikationsverksamheter. 655 Förlagsverksamheter o d. 656 
Transportverksamheter, resebyrå och lagring o d. 667 
Penningverksamheter. 658 Allmänna företagsekonomiska 
verksamheter, arbetsförmedling o d. 659 Marknadsförings- och 
reklamverksamheter o d 
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SW   . 651 Kontorsarbete o d. 
Datoranvändning. 

E-legitimationsnämnden 
E-legitimationsnämnden har till uppgift att stödja och samordna 
elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer) i den 
offentliga förvaltningens e-tjänster. Nämnden bildades den 1 januari 
2011.  

Lunds universitet 
Institutionen för service management och tjänstevetenskap 
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SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil 
förvaltning. 

I 652 ingår förvaltning på opolitisk nivå, tjänstemannanivå. 
Verksamheterna i den politiska förvaltningen ingår i 35.
6520 Allmänt. 6521 Riksdagens opolitiska verksamheter, JO. 6522 
Kommunnernas opolitiska förvaltningar, kommunförbund 
landstingsförbund. 6523 Regeringskansliets opolitiska veksamheter. 
Statliga myndigheter under departementen, länsstyrelserna. 6524 
Opolitiska verksamheter i mellanfolkliga organ (FN, EU o d).
( 6525-6529 militära verksamheter)
Verksamheter i speciella fack se specialfacken.
(SAB opolitiska delar av Od. DC, DK opolitiska delar av 35)

Länsstyrelserna 
Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en 
landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samord-nande myndighet, en 
servicemyndighet, en överklagan-deinstans och med tillsynsansvar. 
Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade 
nationella må-len genomförs. 

Offentliga sektorns särskilda nämnd 
Offentliga sektorns särskilda nämnd ska, på begäran av 
förhandlingspart, i sitt utlåtande ange huruvida den an-ser att ett 
kollektivavtal i något visst ämne skulle kränka den politiska 
demokratin.

Statens ansvarsnämnd 
Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsan-mälan, 
avskedande, avstängning och läkarundersökning med tvång 
beträffande statligt anställda i högre befatt-ningar.

Statens servicecenter  
Statens servicecenter samordnar myndigheternas admi-nistration 
genom att erbjuda administrativa stödtjänster åt andra statliga 
myndigheter. Myndigheten erbjuder bastjänster inom områdena 
löneadministration, eko-nomiadministration och e-handel. 

Statens överklagandenämnd 
Statens överklagandenämnd är en myndighet som prövar 
överklaganden av statliga myndigheters anställnings-beslut. Nämnden 
prövar också vissa beslut om militär utbildning inom Försvarsmakten 
och utbildning i skydd mot olyckor. 

Statskontoret 
Statskontorets uppgift är att se till att regeringen och departementen 
får beslutsunderlag som är relevanta, konkreta och användbara så att 
de kan användas för omprövning och effektivisering av den statliga 
verksam-heten. Statskontoret arbetar också med mer generella frågor 
om statsförvaltningens organisering, styrning och 
kompetensförsörjning

Göteborgs universitet 
Förvaltningshögskolan
Linköpings universitet 
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)
Stockholms universitet 
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SCORE - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

SW   . 6525-6529 Militära verksamheter. 

I 652 ingår förvaltning på opolitisk nivå, tjänstemannanivå. 
Verksamheterna i den politiska förvaltningen ingår i 35. (6520-6524 
civila verksamheter)
6525 Militära verksamheter i allmänhet. 6526 Infanteri, generalstab, 
förvaltningstjänst. 6527 Lätta trupper, motoriserade förband, kavalleri, 
trängförband. 6528 Artilleri, ingenjörsförband, specialförband, 
tygförband, flygvapnet. 6529 Flottan.
(SAB opolitiska delar av S. DC, DK opolitiska delar av 355-359) 

Försvarets materielverk (FMV) 
Försvarets materielverk har till uppgift är att styra utformningen och 
upphandlingen av ny materiel, där produkterna ska anpassas till 
insatsförsvaret.
Besöksadress: Banérgatan 62 
Postadress: 115 88 Stockholm  
Telefon 08-782 40 00, Fax 08-677 57 99
Generaldirektör Lena Erixon 
Överdirektör Dan Ohlsson  

Försvarets radioanstalt (FRA)  
FRA bedriver signalspaning mot utrikes företeelser på uppdrag av 
regeringen, Regeringskansliet och Försvars-makten. FRA:s 
underrättelser är ett stöd för regeringen i dess utrikes-, säkerhets- och 
försvarspolitiska arbete.
FRA har även i uppdrag att stödja statliga myndigheter och statligt 
ägda bolag med teknisk informationssäkerhet.
Besöksadress: Rörbyvägen (Lovön), 178 93 Drottningholm 
Postadress: Box 301, 161 26 Bromma  
Telefon 08-471 46 00, Fax 08-471 48 53

Generaldirektör:Dag Hartelius  
Överdirektör:Christina Malm

Försvarsexportmyndigheten (FXM) 
Försvarsexportmyndigheten främjar export av såväl stora och 
komplexa materielsystem som mindre system och delkomponenter där 
det är av försvars- och säkerhets-politiskt intresse. Det innebär ett stöd 
till både större försvarsindustriföretag och små- och medelstora 
företag, utifrån ett regionalt perspektiv.
Myndigheten ska också främja export av militär teknologi för civila 
tillämpningar, säkerhetsteknologier, samt företräda svenska staten vid 
förhandlingar och avtal mellan länder. Verksamheten bedrivs inom 
ramen för den statliga exportkontrollen.
Besöksadress: Östermalmsgatan 87  
Box 56081, 102 17 Stockholm 
Telefon vxl: 08-587 13 300
Generaldirektör: Ulf Hammarström

Försvarsmakten (FM) 
Försvarsmaktens uppgift är att:  
- försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på vårt eget 
territorium, i närområdet och utanför närområdet,
- upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i 
enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter och 
nationella intressen i områden utanför detta och
- med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och 
andra myndigheter vid behov.
Besöksadress: Lidingövägen 24 
Postadress: 107 85 Stockholm 
Telefon 08-788 75 00, Fax 08-788 71 78
Överbefälhavare: Sverker Göranson 
Generaldirektör: Peter Sandwall
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Försvarsunderrättelsedomstolen 
Försvarsunderrättelsedomstolen har ersatt Signal-spaningsnämnden. 
Domstolen ska pröva frågor om till-stånd till signalspaning enligt 
lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och i övrigt 
verka enligt lagen om försvarsunderrättelsedomstol.
Försvarsunderrättelsedomstolen 
Box 1097 
164 25 KISTA 
Tel:08-55504500
Ordförande: Hases Per Sjöblom

Kustbevakningen (KBV)  
Kustbevakningen utövar övervakning, tillsyn och kontroll vad gäller 
säkerhet, fiske och miljö runt hela Sveriges kust. Kustbevakningen har 
ett väl utvecklat samarbete såväl nationellt som internationellt.
Besöksadress:Stumholmen.  
Postadress: Box 536, 371 23 Karlskrona 
Telefon 0455-35 34 00, Fax 0455-105 21
Generaldirektör: Lena Jönsson

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 
MSB ansvarar för frågor om samhällets säkerhet när det gäller skydd 
mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder 
före, under och efter en olycka eller en kris. Uppdraget spänner över 
hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora katastrofer.
Myndigheten har en viktig samordnande roll över sektorsgränser och 
ansvarsområden. 
Samordningsrollen utgår från ansvarsprincipen - MSB tar inte över 
andra aktörers ansvar.
MSB bedriver verksamhet både i Stockholm, Karlstad och 
Kristinehamn samt på två skolor, belägna i Sandö och Revinge.
Myndighetens ledning är placerad i Stockholm. 
Telefon växel: 0771-240 240 

Faxnummer: 010-240 56 00 
E-post: registrator@msbmyndigheten.se
Postadress 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
651 81 KARLSTAD
Generaldirektör: Helena Lindberg 
Överdirektör:Nils Schwarz

Rekryteringsmyndigheten 
Rekryteringsmyndigheten (tidigare Totalförsvarets pliktverk) 
genomför på uppdrag av Försvarsmakten urvalstester av dem som sökt 
till Försvarsmaktens utbildningar. Vi kan också utföra andra uppdrag 
för Försvarsmaktens räkning.
Inom vårt sakområde kan vi också göra urvalstester åt andra 
myndigheter, kommuner, landsting och enskilda. Vi testar bland annat 
polisaspiranter, personal till Krimi-nalvården, tullen och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap
Besöksadress: Karolinen, Våxnäsgatan 10 
Postadress: 651 80 Karlstad  
Telefon 054-14 65 00, Fax 054-14 65 09
Generaldirektör Birgitta Ågren

Statens haverikommission (SHK) 
Statens haverikommission har till uppgift att undersöka olyckor i syfte 
att säkerheten ska förbättras. Haveri-kommissionen utreder dels 
flygolyckor, sjöolyckor och olyckor med spårbunden trafik, dels andra 
allvarliga olyckor. Även olyckor i militär verksamhet undersöks.
Besöksadress: Teknologgatan 8 C 
Postadress: Box 12538, 102 29 Stockholm 
Telefon 08-508 862 00,
Generaldirektör: Hans Ytterberg 
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Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN) 
SIUN kommer likt FUN att vara kontrollmyndighet och ska 
kontrollera de myndigheter som bedriver försvars-
underrättelseverksamhet. Nytt är att SIUN ska se till att 
försvarsunderrättelsedomstolens beslut verkställs samt att SIUN på 
begäran av enskilda ska utreda om något otillbörligt skett i samband 
med signalspaning.
BOX 1140, 164 22 Kista 
Besöksadress: Gullfossgatan 12 Kista 
Telefon vxl: 08-555 04 550
Ordförande: Rolf Holmgren

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 
Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med forskning, metod- och 
teknikutveckling samt utredningar för totalförsvaret.
Besöksadress: Gullfossgatan 6, Kista 
Postadress: 164 90 Stockholm 
Telefon 08-555 030 00, Fax 08-555 031 00
Generaldirektör Jan-Olof Lind 
Överdirektör Anna-Lena Österborg 

Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt
Delegationen har till uppgift att granska olika typer av vapen-projekt 
ur en folkrättslig synvinkel. Delegationen, som leds av 
Försvarsdepartementet, består av högst åtta ledamöter från 
Utrikesdepartementet, Försvarsmakten, Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut och Försvarets materielverk.

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

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

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

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

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

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

Totalförsvarets folkrättsråd
Rådet ska följa utvecklingen inom den internationella humani-tära 
rätten.

Försvarsdepartementet. Postadress: 103 33 Stockholm 
Tfn: 08-405 10 00
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Försvarsunderrättelsedomstolen
Försvarsunderrättelsedomstolen har ersatt Signalspaningsnämnden. 
Domstolen ska pröva frågor om tillstånd till signalspaning enligt lagen 
om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och i övrigt verka 
enligt lagen om försvarsunderrättelsedomstol. Regeringen har idag 
också fattat beslut om regleringsbrev för 2009 avseende domstolen. 

Fortifikationsverket 
Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges försvars-fastigheter. 
Fortifikationsverkets uppdrag är att se till att Försvarsmakten har väl 
fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet. 

Försvarshögskolan 
Drottning Kristinas väg 37  
115 93 STOCKHOLM  
Tfn: 08-553 425 00  
E-post: exp@fhs.se 
Webb: http://www.fhs.se/sv/

Huvudnavigering
Start
Våra utbildningar
Vår forskning
Student
Om högskolan
Press
Jobb
Kontakta oss

Om högskolan

Försvarshögskolan har funnits i sin nuvarande form sedan 1997. 
Försvarshögskolans rötter går dock att spåra ända till 
Artilleriläroverket Marieberg i Stockholm som fanns redan på 1800-
talet. Dagens Försvarshögskola utgör det senaste utvecklingssteget på 
en lång militär utbildningstradition.

Försvarshögskolans uppgift är att bidra till nationell och internationell 
säkerhet genom forskning och utbildning. Forskningen bedrivs inom 
delvis unika kunskapsområden och sprids därefter vidare till övriga 
samhället och även utanför Sveriges gränser.

380

http://www.fortv.se/
mailto:exp@fhs.se
http://www.fhs.se/sv/
http://www.fhs.se/sv/
http://www.fhs.se/sv/utbildning/
http://www.fhs.se/sv/forskning/
http://www.fhs.se/sv/student/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/
http://www.fhs.se/sv/press/
http://www.fhs.se/sv/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/
http://www.fhs.se/sv/kontakta-oss/


Försvarshögskolan utbildar militära och civila ledare, nationellt och 
internationellt, vilket bidrar till att hantera dagens och morgondagens 
krissituationer och säkerhetsproblem.

Utbildningarna på Försvarshögskolan ges inte av någon annan 
högskola i Sverige, av det enkla skälet att kunskapen inte finns någon 
annanstans. Det är ingen slump att lärare och professorer från 
Försvarshögskolan ofta syns i media som experter i samhällsdebatten.

Den 1 januari 2008 inrättades Försvarshögskolan som statlig högskola. 
Det innebar att högskolan öppnar upp för fler – militära såväl som 
civila – att ta del av utbildningarna.

Studera på Försvarshögskolan

Program
• Officersprogrammet
• Kandidatprogrammet
• Master's programme

Fristående kurser
• Statsvetenskap
• Ledarskap
• Militärhistoria
• Militärteknik
• Ledningsvetenskap
• Folkrätt

• Krigsvetenskap
Uppdragsutbildning

• Militära uppdragsutbildningar
• Krishantering
• Ledarskap
• Informationssäkerhet
• Geografiska informationssystem

Forskning vid Försvarshögskolan

Försvarshögskolan bedriver forskning och studier inom följande 
områden:

• Folkrätt
• Krigsvetenskap
• Ledarskap under påfrestande förhållanden
• Ledningsvetenskap
• Militärhistoria
• Militärteknik
• Statsvetenskap
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Linnéuniversitetet 
Institutionen för samhällsstudier
Ämnen: Sociologi, genusvetenskap och freds- och utvecklingsstudier

Uppsala universitet 
Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa se 32+ 6525
Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa är ett 
samarbetsforum för Uppsala universitets forskning kring demokrati, 
fred och rättvisa. Kärnan och det långsiktiga målet med verksamheten 
är att främja institutionsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning 
och utbildning samt att öka internationaliseringen i miljön. I 
samarbetet ingår Institutionen för freds- och konfliktforskning, 
Juridiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen, Hugo 
Valentin-centrum, Centrum för Rysslandsstudier (UCRS) samt 
avdelningen Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) vid 
Engelska institutionen.

Uppsala universitet 
Hugo Valentin-centrum se 6525
Välkommen till Hugo Valentin-centrum
Hugo Valentin-centrum är ett tvärvetenskapligt forum vid Uppsala 
universitet med huvudsaklig inriktning på forskning. Forskning 
bedrivs på två prioritererade områden: dels förhål-landen och 
processer relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, dels 
folkmord och andra grova brott mot de mänskliga rättigheterna.  
Läs mer

Uppsala universitet 
Institutionen för freds- och konfliktforskning
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SW   . 653 Handelsverksamheter. 

6530 Allmänt.
6531 Allmänna handelsfrågor. O Mått och vikt. 6533 Inrikeshandel. O 
Partihandel och varuförmedling, maskinuthyrning.Partihandel med 
råvaror, halvfabrikat, driftsförnödenheter för industrier o d, bränslen 
od.Konsumtionsvaruinriktad patihandel: livsmedel, drycker, textil, 
beklädnad, hemutrustning, cyklar, leksaker, fritidsartiklar, radio, TV, 
transportmedel etc. 6535 Utrikeshandel. 6537 Handelsbalans. 6538 
Detaljhandel. 6539 Handeln i världsekonomin.
(SAB Qi. DC 381/382. DK 339)

6538 Detaljhandel.  
O Allmänt. O Varuhushandel. O Livsmedel. O Färg och parfym. O 
Blommor. O Tobak, tidningar. O Bok, papper. O Bilar. O Drivmedel. 
O Apotek. O Systemvaror. O Konfektion, ekipering, beklädnad. O 
Skor. O Ur, guldsmed, fritidsvaror. O Möbler. Järnhandel. O Radio.TV. 
O Hushållsapparater, belysning. O Övrig hemutrustning. O Övriga 
sällanköpsvaror .(Enligt SNI) 

Inspektionen för strategiska produkter, ISP 
Inspektionen för strategiska produkter kontrollerar Sveriges export av 
vapen och produkter som kan använ-das såväl i civil verksamhet som 
för försvarsändamål. ISP övervakar också bestämmelserna i FN:s 
konvention om förbud mot kemiska vapen. 
Box 70252 
107 22 Stockholm 
Tel: 08-406 31 00 
Fax: 08-20 31 00

Kommerskollegium 
Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet för utrikeshandel 
och handelspolitik och arbetar för en öppen handel, både inom och 
utanför EU. 
Box 6803 
113 86 Stockholm 
Tel: 08-690 48 00 
Fax: 08-30 67 59

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 
Box 174, 101 23 Stockholm 
Telefon 08 - 508 860 00 
Prövar opartiskt - och utan avgift för parterna - konsumenttvister. 
Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en 
näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet. 

Konsumentverket 
Box 48, 651 02 Karlstad  
Telefon 0771 - 42 33 00  
Tar tillvara konsumenternas intressen i Sverige och inom EU. På 
Konsumentverkets webbplats finns råd och information till 
konsumenter men myndigheten har inte möjlighet att ge personlig 
rådgivning.

Alkoholsortimentsnämnden 
Alkoholsortimentsnämnden prövar vissa beslut som fattas av 
Systembolaget. Nämnden ska garantera att Systembolagets 
detaljhandelsmonopol tillämpas i enlig-het med vad som gäller om 
icke-diskriminerande be-handling i EU-rätten.
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Konkurrensverket (KKV) 
Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i 
privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en 
effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och 
marknadens aktörer. Kon-kurrensverket arbetar med lagtillämpning 
och tillsyn, förbättringsåtgärder, kunskap, forskning, internationellt 
arbete och samverkan inom sina områden.

Konkurrensverket, KKV 
103 85 Stockholm  
Telefon 08-700 16 00  
E-post: konkurrensverket@kkv.se

Apotekens Service Aktiebolag i likvidation 
Apotekens Service Aktiebolags uppgifter har förts över till E-
hälsomyndigheten. Bolaget befinner sig i likvidation.

Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) 
Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) har till hu-vudsaklig 
uppgift att tillverka och tillhandahålla extem-poreläkemedel och 
lagerberedningar, det vill säga läke-medel som är anpassade till en 
enskild patient, klinik, djur eller djurbesättning eller tillverkas i små 
serier.

Systembolaget Aktiebolag 
Systembolaget Aktiebolag har ensamrätt i Sverige på att sälja 
alkoholhaltiga drycker i detaljhandelsledet.  
Syftet är att minska de alkoholrelaterade problemen genom att alkohol 
säljs utan att styras av vinstintresse.

Exportkreditnämnden, EKN 
Exportkreditnämnden har som uppgift att främja export av svenska 
varor och tjänster genom att utfärda garan-tier. 
Box 3064 
103 61 Stockholm 
Tel: 08-788 00 00 
Fax: 08-411 81 49

Miljömärkning Sverige AB  
118 80 Stockholm  
Telefon 08 - 55 55 24 00 
Sköter det praktiska arbetet med att ta fram kriterier samt kontrollera 
och utfärda licenser för Svanen och EU Ecolabel - Nordens respektive 
EU:s officiella miljömärk-ning.  
Miljömärkning Sverige AB ägs av Sveriges Standardiseringsråd och 
staten.
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Handelshögskolan i Stockholm (enskild) 
Box 6501  
113 83 STOCKHOLM  
Tfn: 08-736 90 00  
E-post: info@hhs.se 
http://www.hhs.se/

En unik handelshögskola
Vi är en handelshögskola med primärt privat finansiering, som förädlar 
talang för ledande befattningar inom privat och offentlig sektor. Ca 
2000 studenter är inskrivna vid våra utbildningsprogram på kandidat- 
och masternivå.

Det finns sex institutioner (Beskrivningar på engelska)

Handelshögskolan i Stockholm 
Redovisning och finansiering se även 657

Handelshögskolan i Stockholm 
Företagande och ledning se även 658

Handelshögskolan i Stockholm 
Marknadsföring och strategi  se även 659

Handelshögskolan i Stockholm 
Nationalekonomi se även 33

Handelshögskolan i Stockholm 
Finansiell ekonomi se även 657

Handelshögskolan i Stockholm 
Juridik, språk och ekonomisk statistik se även 34+80+31

Handelshögskolan i Stockholm 
Civilekonomprogrammet Studieordning 2000 se även 

657+658
(på svenska)

Våra kandidatprogram
Som en av de mest ansedda handelshögskolorna i Europa ger en 
kandidatutbildning hos oss många möjligheter. Antingen till 
fördjupning på något av våra masterprogram eller som bas för 
ett spännande jobb.

Har du blivit antagen till något av våra kandidatprogram? Läs 
om förberedelser i matematik, boende och andra tips här: Ny 
student 2015

Handelshögskolan i Stockholm 
Ekonomie Kandidatprogrammet, Business and Economics
se även657+658

Kandidatprogrammet i Business and Economics (180 
högskolepoäng) ger dig en stabil bas och bred förståelse för 
företagande, samhälle och näringsliv.

LÄS MER
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Handelshögskolan i Stockholm 
Ekonomie Kandidatprogrammet, Retail Management
se även 657+658

Kandidatprogrammet, Retail Management (180 högskolepoäng) 
är en spetsutbildning med inriktning mot detaljhandel och 
marknadsföring. Programmet ges i Stockholm från 2015.

LÄS MER

Studentambassadörer
Våra studentambassadörer är studenter på kandidatprogrammen 
som gärna guidar och hjälper prospektiva studenter till sitt val 
av högre utbildning.

LÄS MER

Studera vid Handelshögskolan i Stockholm
LÄS MER

Meet us
Welcome to our events, nationally and worldwide, to meet our 
staff, learn more about our programs and admission process & 
also to get valuable insights of studying at SSE and in vibrant 
Stockholm!

LÄS MER

Economics and Business, Riga
I Riga erbjuder the Stockholm School of Economics in Riga 
varje år Bachelor of Science in Business and Economics 
utbildning till 115 studenter.

LÄS MER

Forskning

Handelshögskolan i Stockholm bedriver internationellt framstående 
forskning inom nationalekonomi, finansiell ekonomi, företagsekonomi 
och angränsande forskningsområdet. Många av våra forskare är bland de 
främsta i världen inom sina respektive fält.

Våra institutioner

Handelshögskolan bedriver forskning och utbildning inom 
nationalekonomi, företagsekonomi och relaterade discipliner. 
Det finns sex institutioner vid Handelshögskolan.

Ekonomie Kandidatprogrammet, Business and Economics

Kandidatprogrammet i Business and Economics (180 högskolepoäng) 
ger dig en stabil bas och bred förståelse för företagande, samhälle och 
näringsliv.

Under dina två första år lär du dig grunderna i företags- och 
nationalekonomi, juridik, statistik och finansiell ekonomi. Inom 
företagsekonomin ligger fokus på företaget i sig och dess roll i 
samhället. Bland annat lär du dig redovisning, finansiering, 
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marknadsföring och organisations- och ledarskapsteori. Inom 
nationalekonomi studerar du samspelet mellan individ, företag och 
offentliga organ samt hur olika länders ekonomier förhåller sig till 
varandra.

Under det sista året, som ges på engelska, får du möjlighet att 
specialisera dig inom ditt specialintresse genom att du väljer två 
specialiseringar varav du skriver uppsats inom den ena 
(nationalekonomi, finans, skatterätt, ledarskap, marknadsföring eller 
redovisning).  
 
Stor vikt under programmet gång läggs vid att utveckla din förmåga 
till problemlösning, kreativt tänkande och kritiskt resonemang.

LÄS HELA REPORTAGET
Studentutbyte 
Vi kan genom samarbeten med internationellt erkända toppuniveristet 
världen över erbjuda studieplatser för studenter som läser tredje året på 
våra kandidatprogram. Läs mer

Efter examen 
Efter kandidatutbildningen har du kvalificerade kunskaper inom det 
ekonomiska området och en bra bas för antingen fortsatta studier på 
masternivå eller början på en karriär inom svenskt och internationellt 
näringsliv och förvaltning.

Studenter med en kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm 
är eftertraktade på arbetsmarknaden. Bredden av branscher är stor där 
en karriär påbörjas inom inom t.ex. bank och finans, Management 
Consulting, Reklam, PR och kommunikation, Investment Banking, 

Retail, som finansanalytiker, eller inom Redovisning. Andra väljer 
yrken som handläggare på departement och organisationer eller inom 
journalism medan vissa blir företagsledare, forskare eller startar egna 
företag.  
 
Vi är stolta över att mer än 90 procent av studenterna som inte väljer 
att studera vidare har jobb redan tre månader efter examen. Nästan en 
tredjedel av dessa väljer dessutom ett jobb utomlands, vilket visar att 
en examen från Handelshögskolan är internationellt gångbar. Alla 
dörrar står öppna och du får möjlighet att själv forma din framtid.

(Hemsidan är på blandad svenska och engelska. Svårt att göra en 
svensk beskrivning )
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Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Box 600, 405 30 Göteborg  
Tel: 46 (0)31-786 00 00  
Fax: 46 (0)31-786 49 70 
Besöksadress: Vasagatan 1  
E-post: info@handels.gu.se 
Webbsida: www.handels.gu.se 

Utbildning
Forskning
Bibliotek
Organisation
Om Handelshögskolan
Kontakt

Om Handelshögskolan
Välkommen till Handelshögskolan!

Sverige och svenskt näringsliv har haft stora internationella 
framgångar de senaste 100 åren. Ett par viktiga faktorer bakom 
framgången är förståelse och respekt för andra kulturer och 
människors kontext och därigenom en insikt om att det inte finns 
generella lösningar på lokala problem. Ur detta har det utvecklats ett 
särskilt ledarskap och en syn på både företagande och ansvarstagande 
som i dag respekteras internationellt. Handelshögskolans forskning 
bidrar med att tydliggöra vad detta ledarskap och ansvarstagande 
består av och gör det möjligt att föra det vidare till dagens studenter, 
morgondagens ledare.

Våra rötter finns i det lokala näringslivet, ett näringsliv med en 
internationell inriktning som nu liksom vid tiden för skolans 
grundande ser vikten av forskning och utbildning på hög nivå. Det 
skapar unika samarbeten och lägger grunden för Sveriges framtida 
konkurrenskraft. Vårt näringslivssamarbete återspeglas också i skolans 
internationella arbete, som utvecklas i nära dialog med våra partner. 
När vi nu bygger långsiktiga strategiska partnerskap med ledande 
universitet i Kina och Indien gör vi det på platser där våra 
partnerföretag ökar sin närvaro.

Handelshögskolan har högt uppsatta mål. Vi vill utbilda internationellt 
eftertraktade studenter med ett ansvarsfullt förhållningssätt till 
samhällsutvecklingen, och bedriva högkvalitativ forskning som 
medverkar till att finna lösningar på komplexa globala problem. 
Förutsättningarna finns, bland annat i form av disciplinär bredd, 
motiverade och engagerade forskare, nära samverkan och ständig 
dialog med näringsliv och offentlig sektor, ambitiösa och kreativa 
studenter och ett internationellt fokus sedan 85 år tillbaka. 

Utbildning
Är du en "eldsjäl"?
Genom att studera ekonomi eller juridik vid Handelshögskolan i 
Göteborg får du möjligheten att göra skillnad. Att samverka. Att 
utvecklas. Att påverka din framtid. Att påverka vår framtid. 
Världens framtid.

Det finns inget specifikt eldsjälsprogram, men det finns möjligheter för 
dig som är just det, att läsa program eller kurser utefter ditt intresse.

Hos oss får du förutsättningar för att bli morgondagens ledare. För att 
du bryr dig och vill göra skillnad! Läs mer.
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Välkommen till Handelshögskolan!

Program på grundnivå
Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Handelshögskolans ekonomprogram 300 (180  120) hp  se även 657

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Juristprogrammet 270 hp  se även 34

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Handelshögskolans logistikprogram 300 (180 120) hp se även 658

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 hp se även 71

Program på masternivå
Våra masterprogram: Accounting, Economics, Finance, Innovation 
and Industrial Management, International Business and Trade, 
Knowledge-based Entrepreneurship, Logistics and Transport 
Management, Management, Marketing and Consumption
▪ Till masterprogrammen

Fristående kurser på grundnivå

Fristående kurser ges inom ekonomisk geografi, ekonomisk historia, 
företagsekonomi, juridik, kulturgeografi, nationalekonomi och 
statistik.
▪ Läs mer

Fristående kurs på avancerad nivå
▪ MATIX (Management av tillväxtföretag), 1-årig kurs som ges 

av företagsekonomiska institutionen.
 

Executive MBA
▪ Ett MBA-program för erfarna chefer som ges på deltid under 

21 månader. Antagning sker löpande.
 

Ansökan & antagning
▪ Antagningspoäng HT14, urval 1 och 2
▪ Antagningspoäng HT13, urval 1 och 2

 Läs mer om hur du ansöker här!

Forskning
 
Tillämpad forskning med hög vetenskaplig kvalitet

Med sina huvudämnen (ekonomi och juridik), fyra institutioner och 
många forskningscentra har Handelshögskolan en unik bredd. 
Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella 
och disciplinära gränser. Här finns också internationellt erkänd 
forskning inom management och organisationsutveckling, redovisning, 
miljö- och utvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. 
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Ytterligare ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik 
och transport.

Handelshögskolan har sedan decennier forskat inom det som i dag 
kallas CSR och hållbar utveckling, och har med sin internationella och 
breda forskningstradition också fördelar när det gäller att förstå de 
komplexa och globala kopplingarna mellan miljö, näringsliv, politik 
och fattigdom respektive välstånd.

Forskningen gynnas av skolans tillhörighet till Göteborgs universitet, 
liksom av närheten till Chalmers tekniska högskola. Samverkan med 
kollegor från till exempel naturvetenskap, medicin, teknik och 
samhällsvetenskap ökar möjligheterna för skolans forskare att bidra till 
att lösa aktuella komplexa problem.

Sedan starten 1923 har skolans forskning i hög grad varit inriktad just 
mot tillämpbarhet, relevans och problemlösning. Det hör ihop med 
Handelshögskolans tradition av nära samverkan med näringsliv och 
samhälle. Skolans forskare har, i ett internationellt perspektiv, unik 
tillgång till företags och organisationers verksamhet och arkiv. 
Relevans och tillämpbarhet står dock inte i motsats till teori och 
vetenskaplig kvalitet. Handelshögskolans forskare publicerar sig också 
i högt rankade internationella vetenskapliga tidskrifter.

Institutioner
Med sina huvudämnen - ekonomi och juridik - och fyra institutioner 
har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av 
samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. 
Här finns också internationellt erkänd forskning inom management 
och organisationsutveckling, redovisning, miljö och 
utvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. Ytterligare 

ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik och 
transport.

Institutionerna anvarar även för kurserna inom sina respektive 
områden.

Institutioner
 
Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Institutionen för ekonomi och samhälle se även 657

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Avdelningen för ekonomisk historia se även 60

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Institutet för innovation och entreprenörskap se även 658

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Avdelningen för Kulturgeografi se även 91

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Företagsekonomiska institutionen, inklusive ekonomisk geografi 
se även 658
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Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Juridiska institutionen se även 34

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Institutionen för nationalekonomi med statistik se även 33+31

Enhet
Gothenburg Research Institute

Se även Handelshögskolans alla forskningscentra

Högskolan i Skövde 
Institutionen för handel och företagande

Karlstads universitet
Handelshögskolan 
Arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, 
nationalekonomi, projektledning, statistik 

Örebro universitet 
Handelshögskolan

Umeå universitet 
Handelshögskolan 
Ny institution från och med den 1 januari 2012 (tidigare 
Handelshögskolan, institutionen för nationalekonomi och statistiska 
institutionen). 
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SW   . 654 
Telekommunikationsverksamheter. 

6540 Allmänt. O Telefoni, telegrafi. O Rundradio-TV. O Privatradio. O 
Navigering. O Satelliter. O Privata telenät . O Fax. O Internet od.
(SAB Qjg, DC 384, del 621. DK 654 del 621). Datoranvändning i 
allmänhet ingår i 651.     

Post- och telestyrelsen (PTS) 
PTS verkar inom tele-, IT-, radio- och postområdena och har som mål 
att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra 
kommunikationstjänster.
Post- och telestyrelsen, PTS 
Box 5398, 102 49 STOCKHOLM  
Telefon 08-678 55 00 
E-post: pts@pts.se
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SW   . 655 Förlagsverksamheter o d. 

Kunskapsförmedling, kulturspridning, förlagsverksamhet o d . 6550 
Allmänt. 6555 Bokförlag, speciella frågor om bokhandel. O 
Telegrambyråer. O Tidnings- o tidskriftsförlag, tidningdistribution. O 
Musik o teaterförlag. O Bildförlag, filmförlag. O Radio-TV-bolag. O 
Övriga förlagsverksamheter o d.
(SAB delar A, Ad. DC delar 07, 686. DK del 655) 
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SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, 
lagring o d. 

6560 Allmänt. 6561 Gatu-och vägtransporter, 6562 
Järnvägstransporter.6563 Specialbanor. 6564 Lokala 
kollektivtransporter o d. 6565 Övriga landtransporter, interna 
transporter o d. 6566 Sjötransportter. 6567 Lufttransporter. 6568 
Posten. 6569 Resebyrå, speditions- och lagringsverksamheter .
(Delar om användning av transportmedel: SAB Pr, Qjf, Qm. DC 383, 
385-387, delar 62. DK656, delar 62)

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

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till huvuduppgift att 
bedriva forskning och utveckling inom samtliga transportslag, det vill 
säga väg, järnväg, luftfart och sjöfart.
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI 
583 30 Linköping 
Telefon 013-20 40 00 
E-post: vti@vti.se

Trafikanalys 
Trafikanalys är regeringens utvärderings- och analys-organ för frågor 
inom hela transportområdet. Myndig-heten ansvarar för att utvärdera 
åtgärder och redovisa olika åtgärders effekter inom transportområdet. 
Trafik-analys ansvarar också för resvane- och transportunder-
sökningar samt för den officiella statistiken inom om-rådet transporter 
och kommunikation. Myndigheten har också till uppgift att sprida 
kunskap, erfarenheter och resultat från verksamheten till andra 
myndigheter och intressenter.
Trafikanalys 
Torsgatan 30, 113 21 Stockholm 
Telefon 010-414 42 00 
E-post: trafikanalys@trafa.se

Trafikverket 
Trafikverket ansvarar bland annat för den samlade 
trafikslagsövergripande långsiktiga infrastrukturpla-neringen för väg, 
järnväg, sjö och luft samt för planering, byggande, drift och underhåll 
av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket ska med 
utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar 
för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt 
och långsiktigt hållbart transportsystem.
Trafikverket  
781 89 Borlänge 
Telefon 0771-921 921 
E-post: trafikverket@trafikverket.se
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Transportstyrelsen 
Transportstyrelsen ansvarar för merparten av regel-givning, tillsyn, 
tillståndsprövning och registerhållning inom transportområdet. 
Myndigheten har det samlade ansvaret för att ta fram regler och se till 
att de följs. Verksamheten omfattar alla trafikslag, dvs. väg, järnväg, 
luftfart och sjöfart. Dessutom administrerar Transport-styrelsen bland 
annat fordons- och trängselskatten och supermiljöbilspremien.

Transportstyrelsen  
601 73 Norrköping  
Telefon 0771-503 503 
E-post: kontakt@transportstyrelsen.se

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

Luftfartsverket, LFV 
Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv 
och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. Inom 
affärsverkets uppgifter ingår också forskning och innovation inom 
myndighetens verksamhetsområde.
LFV, Luftfartsverket 
602 29 Norrköping  
Telefon 011-19 20 00 
E-post: lfv@lfv.se

Sjöfartsverket 
Sjöfartsverket svarar för sjöfartens framkomlighet genom att se till att 
sjöfart kan bedrivas året runt i svenska far-vatten och i samtliga 
svenska hamnar under säkra och effektiva former.
Sjöfartsverket 
601 78 Norrköping 
Telefon 0771-63 00 00  
E-post: hk@sjofartsverket.se

Post- och telestyrelsen (PTS) 
PTS verkar inom tele-, IT-, radio- och postområdena och har som mål 
att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra 
kommunikationstjänster.
Post- och telestyrelsen, PTS 
Box 5398, 102 49 STOCKHOLM  
Telefon 08-678 55 00 
E-post: pts@pts.se

395

http://www.transportstyrelsen.se/
mailto:kontakt@transportstyrelsen.se
http://www.lfv.se/
mailto:lfv@lfv.se
http://www.sjofartsverket.se/
mailto:hk@sjofartsverket.se
http://www.pts.se/
mailto:pts@pts.se


Umeå universitet 
Transportforskningsenheten (TRUM)

Chalmers tekniska högskola 
SJÖFART  se även 656
Du som väljer att satsa på sjöfart kommer att arbeta i en internationell 
miljö med många möjligheter till utveckling och karriär. Behovet av 
välutbildad personal är stort, och det gäller både operativ drift ombord 
och management i land. Chalmers erbjuder en unik bredd på 
sjöfartsutbildningar. Samtliga utbildningar håller hög kvalitet och har 
ett mycket gott anseende på den internationella marknaden.

FARTYGSBEFÄL 40 HP 
40 hp (fartygsbefäl klass vii) 

MASKINBEFÄL 40 HP 
40 hp (maskinbefäl klass vii) 

SJÖFART OCH LOGISTIK 180 HP 
180 hp (kandidatexamen i sjöfartsteknik) 

SJÖINGENJÖR 180 HP 
180 hp (sjöingenjörsexamen) 

SJÖKAPTEN 180 HP 
180 hp (sjökaptensexamen)
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SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. 
Försäkring. Skatter.

6570 Allmänt. 6571 Bokföring, redovisning. 6572 Kontobokföring 
6573 Finansplaner, budget, balanser. 6574 Konton, kostnadsberäking. 
6576 Revision. 6577 Banker, pengar, börsaffärer. 65771 Banker. 
65772 Sparande. 65773 Övriga låneinstitut. 65774 Pengar, valuta. 
65776 Börsväsen, kapitalmarknad, värdepappershandel, fonder. 65777 
Kreditväsen. 65778 Ränta. 
(657: SAB Qae, Qaf, Qbc, Ok . DC, DK 657, 368, delar 336)

6578 Försäkringar. 65780 Allmänt. 65781 Sakförsäkring i allmänhet, 
hemförsäkring. 65782 Transportförsäkringar, trafikförsäkringar. 65783 
Livförsäkringar. 65784 Socialförsäkringar. 65785 Jordbruks-o 
kreatursförsäkringar. 65788 Försäkring av enskilda tillgångar. 

6579 Skatter od. 65791 Allmänt. 65791 Stats-o kommunbudgetar. 
65792 Skatter, acciser, fiskala avgifter. O Direkta skatter, 
inkomstskatter, förmögenhetsskatter. O Indirekta skatter, 
konsumtionsskatter. 65793 Statslån, kommunlån. 65794 Övriga 
offentliga inkomster. 65795/65796 Offentliga utgifter. O 
Folkbokföring.

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

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

Första AP-fonden 
Var och en av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna förvaltar, 
tillsammans med Sjätte AP-fonden, det fonderade kapitalet inom 
inkomstpensionssystemet. Fondkapitalet ska förvaltas till största 
möjliga nytta för inkomstpensionssystemet. Första-Fjärde AP-
fondernas uppdrag är att uppnå långsiktigt hög avkastning till låg risk i 
placeringarna.

Andra AP-fonden 
Se Första AP-fonden.

Tredje AP-fonden 
Se Första AP-fonden.
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Fjärde AP-fonden 
Se Första AP-fonden.

Sjätte AP-fonden 
Sjätte AP-fonden förvaltar en del av det fonderade kapitalet inom 
inkomstpensionssystemet. Fondkapitalet ska förvaltas till nytta för 
inkomstpensionssystemet genom placeringar på riskkapitalmarknaden. 
Sjätte AP-fondens uppdrag är att skapa långsiktigt hög avkastning och 
hålla en tillfredsställande riskspridning.

Sjunde AP-fonden 
Sjunde AP-fondens förvaltar fonder inom premiepen-sionssystemet, 
bl.a. förvalsalternativet för de premiepen-sionssparare som inte har 
gjort ett aktivt val.

Bokföringsnämnden 
Bokföringsnämnden, BFN, har till uppgift att utveckla god 
redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd och 
informationsmaterial om tillämpningen av framför allt 
bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Ekonomistyrningsverket 
Ekonomistyrningsverket, ESV, ska utveckla och förvalta den 
ekonomiska styrningen av statlig verksamhet samt utföra revision av 
Sveriges hantering av EU-medel och främja en effektiv och korrekt 
hantering av dessa medel.

Finansinspektionen 
Finansinspektionen ansvarar för tillsynen, regelgivningen  
och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader och finansiella 
företag. Finansinspektionen ska särskilt svara för att följa och 
analysera utvecklingen inom verk-samhetsområdet. Myndighetens 

verksamhet ska bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt 
system och verka för ett gott konsumentskydd inom sitt 
ansvarsområde.  

Finanspolitiska rådet 
Finanspolitiska rådets centrala uppgift är att stödja långsiktigt 
hållbara offentliga finanser. Som en del av rådet väktarfunktion ska 
rådet analysera hur väl rege-ringen uppfyller de budgetpolitiska målen 
och om de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara. Rådets analyser 
presenteras i en rapport i maj varje år.

Forskarskattenämnden 
Forskarskattenämnden beslutar i det enskilda fallet om skattelättnader 
för utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner som arbetar 
tillfälligt i Sverige. 

Kammarkollegiet 
Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det 
statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, 
riskhantering och administra-tion. Kammarkollegiet har dessutom 
uppgifter kring bland annat miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning, 
registrering av trossamfund, fastställande av avgiftssatser inom 
begravningsområdet, fastställande av resegarantier, auktorisation av 
tolkar och översättare, statlig inköps-samordning och 
upphandlingsstöd. Kammarkollegiet bevakar Allmänna arvsfondens 
rätt till arv och förvaltar fondens kapital.

Konjunkturinstitutet 
Konjunkturinstitutet, KI, tar fram prognoser som an-vänds som 
beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. KI analyserar 
den ekonomiska utvecklingen i Sverige och internationellt och forskar 
inom områdena svensk ekonomi och miljöekonomi. 
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Krigsförsäkringsnämnden 
Krigsförsäkringsnämnden har till uppgift att handlägga frågor om 
försäkring mot krigsrisker m.m. enligt 4 kap. lagen (1999:890) om 
försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

Kronofogdemyndigheten 
Kronofogdemyndigheten ansvarar bland annat för frågor om 
verkställighet, indrivning, betalningsföreläggande och handräckning, 
skuldsanering och tillsyn i konkurs.

Lotteriinspektionen 
Lotteriinspektionen ska säkerställa att lotterier, kasino-spel och annan 
spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. De 
bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att 
minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan 
medföra.

rövningsnämnden för stöd till kreditinstitut 
Pröv-ningsnämnden har till uppgift att pröva tvister enligt 3 och 4 kap. 
lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut. Prövning kan då 
ske i prövningsnämnden avseende villkor för statligt stöd i vissa fall 
och avseende inlösen av aktier. Kammarkollegiet utför vissa admi-
nistrativa uppgifter åt nämnden.

Riksgälden 
Riksgälden (i lagtext kallad Riksgäldskontoret) är statens 
finansförvaltning. Detta innebär att myndigheten är statens internbank 
med ansvar för det statliga betalnings-systemet. I rollen som statens 
finansförvaltning tar Riks-gälden upp lån och förvaltar statsskulden, 
enligt riktlinjer regeringen beslutat om. Riksgälden ger också statliga 
garantier och lån, efter beslut av riksdag och regering. Riksgälden 
ansvarar även för insättningsgarantin och investerarskyddet samt 
hanteringen av statligt stöd till banker. 

Skatterättsnämnden 
Skatterättsnämnden meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor. 
Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för frågor där svaret inte 
omedelbart framgår av lagtext eller praxis.

Skatteverket 
Skatteverket ansvarar bland annat för frågor om skatter, socialavgifter, 
folkbokföring och vissa borgenärsuppgifter.

Statens Personadressregisternämnd  
Statens personadressregisternämnd (SPAR-nämnden) är en av 
regeringen utsedd nämnd inom Skatteverket. Nämnden beslutar i vissa 
frågor kring Statens person-adressregister (SPAR) och ska särskilt 
vaka över frågor som har att göra med den personliga integriteten och 
användandet av SPAR. Skatteverket är huvudman och 
personuppgiftsansvarigt för SPAR.

Statens skaderegleringsnämnd  
Statens skaderegleringsnämnd, SSRN, avger yttranden i ärenden som 
rör ersättning för personskada eller annan skada på begäran av statliga 
myndigheter.

Statistiska centralbyrån 
Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för officiell statistik och för 
annan statlig statistik. Utöver det som följer av förordningen om den 
officiella statistiken ska SCB utveckla, framställa och sprida statlig 
statistik. SCB ska även samordna det statliga statistiksystemet och 
samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella 
organisationer.
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Sparbankernas säkerhetskassa 
För sparbankerna i riket ska det finnas en gemensam fond 
(sparbankernas säkerhetskassa) med uppgift att enligt lag (1934:300) 
om sparbankernas säkerhetskassa trygga sparbankernas verksamhet 
och insättarnas rätt. 

Tullverket 
Tullverket ansvarar för tullfrågor. Det innebär att Tull-verket fastställer 
och tar ut tullar, mervärdeskatt och andra skatter samt avgifter så att en 
riktig uppbörd kan säkerställas. Tullverket övervakar och kontrollerar 
trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel 
av varor följs.

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv 
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv erbjuder svenska 
medborgare ett antal stipendier för studiebesök i Japan. Stipendierna 
utgår för studier och forskning i japanologi eller japanskt samhällsliv.

Revisorsnämnden 
Box 24014, 104 50 Stockholm 
Telefon 08 - 783 18 70  
Beslutar om godkännande och auktorisation av revisorer samt 
registrering av revisionsbolag och utövar tillsyn över dessa revisorer 
och revisionsbolag.

Ersättningsnämnden 
Ersättningsnämnden tar emot ansökningar om ersättning från personer 
som under sin barndom (under perioden 1920-1980) utsatts för 
allvarliga övergrepp eller försummelser i samhällsvården. Nämnden 
prövar, gör bedömningar och beslutar om vilka som ska beviljas 
ersättning. 

Försäkringskassan 
Försäkringskassan administrerar de delar av socialför-säkringen som 
ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp eller för 
barnfamiljer. 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 
Myndigheten ska genom systemtillsyn och effektivitets-granskning 
stärka rättsäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet 
och skapa ökad tilltro hos med-borgarna.

Pensionsmyndigheten 
Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den 
allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell 
information om pensionen. 
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor 
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor är en myndighet som prövar 
överklaganden av beslut om ersättning för arbetsskada.

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd 
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnds uppgift är att pröva 
frågor om undantag från reglerna om grupp-livförsäkring enligt avtal 
om statlig tjänstegrupplivför-säkring (TGL-S) och utöva 
arbetsgivarens befogenheter enligt vissa statliga 
pensionsbestämmelser. Nämndens kansli har sitt säte hos Statens 
tjänstepensionsverk.

Statens tjänstepensionsverk (SPV) 
Statens tjänstepensionsverk ansvarar för att administrera den statliga 
tjänstepensionen för anställda, pensionärer och arbetsgivare. I 
uppdraget ingår att räkna ut pensions-premier samt att leverera 
prognoser och statistik till regeringen.  
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Arvsfondsdelegationen 
Allmänna arvsfonden ärver de personer som inte efter-lämnar make 
eller närmare släktingar än kusiner, såvida inte de avlidna har skrivit 
ett testamente som utesluter arvsfonden från arv. Arvsfonden stödjer 
ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som 
vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar 
och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor.

Se även handelsskolorna på 653

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Handelshögskolans ekonomprogram 300 (180  120) hp  

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Institutionen för ekonomi och samhälle

Handelshögskolan i Stockholm 
Redovisning och finansiering 

Handelshögskolan i Stockholm 
Finansiell ekonomi

Handelshögskolan i Stockholm 
Civilekonomprogrammet Studieordning 2000  

Handelshögskolan i Stockholm 
Ekonomie Kandidatprogrammet, Business and Economics
Handelshögskolan i Stockholm 
Ekonomie Kandidatprogrammet, Retail Management
Högskolan Kristianstad 
Ekonomi  
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Se även handelsskolorna på 653

Linnéuniversitetet
Ekonomihögskolan 

Lunds universitet
Ekonomihögskolan
Kontaktinformation Ekonomihögskolan
Ekonomihögskolans webbplats

Göteborgs universitet 
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Linköpings universitet 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Mittuniversitetet 
Ekonomivetenskap och juridik (EVJ)

Stockholms universitet 
Företagsekonomiska institutionen

Stockholms universitet 
SOFI - Institutet för social forskning med AKPA - 
Arbetsmarknadskunskap med management

Uppsala universitet 
Företagsekonomiska institutionen

Högskolan i Borås 
Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Högskolan i Borås 
Sektionen för arbetsliv och välfärd

Högskolan Dalarna 
Akademin Industri och samhälle

Högskolan i Gävle-
 Akademin för hälsa och arbetsliv

Högskolan i Gävle--
Akademin för utbildning och ekonomi

Högskolan i Halmstad 
Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
På Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap finns dessa 
ämnesområden representerade. Samtidigt som dessa utvecklas inom 
respektive ämne, pågår samarbeten över ämnesgränserna i såväl 
utbildning och forskning som genom samverkan med omgivande 
samhälle.

Högskolan i Jönköping 
Jönköping International Business School
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Högskolan Kristianstad 
Sektionen för lärande och miljö (LM) Arbetsliv: Organisation,
personal och ledarskap
Högskolan Kristianstad  
Ekonomi

Högskolan i Skövde 
Institutionen för handel och företagande

Högskolan Väst 
Institutionen för ekonomi och IT

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Akademin samlar utbildning och forskning inom ett brett område – 
från företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap, till energi-, 
miljö- och byggnadsteknik.
Till akademin EST:s webbplats

Mälardalens högskola 
Akademin för innovation, design och teknik (IDT)
Akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet både i 
Eskilstuna och Västerås, utbildar studenter till bland annat innovatörer, 
entreprenörer, illustratörer, textdesigners, informatörer, 
nätverkstekniker och ingenjörer inom produktdesign, produktion och 
logistik, robotik, datavetenskap eller flygteknik.

Vid akademin forskar mer än 100 medarbetare inom bland annat 
inbyggda system, intelligenta sensorsystem eller innovation och 
produktrealisering. 
Till akademin IDT:s webbplats

Södertörns högskola 
Samhällsvetenskaper
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och 
forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi, 
offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.

Luleå tekniska universitet 
Ekonomi, teknik och samhälle
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS) har cirka 200 
anställda som bedriver forskning och utbildning inom både teknisk 
och samhällsvetenskaplig sektor.

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Handelshögskolans ekonomprogram 300 (180  120) hp  

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Handelshögskolans logistikprogram 300 (180 120) hp 

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Institutionen för ekonomi och samhälle

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Institutet för innovation och entreprenörskap 
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Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Företagsekonomiska institutionen, inklusive ekonomisk geografi 

Handelshögskolan i Stockholm 
Företagande och ledning

Handelshögskolan i Stockholm 
Civilekonomprogrammet Studieordning 2000 

Handelshögskolan i Stockholm 
Ekonomie Kandidatprogrammet, Business and Economics

Handelshögskolan i Stockholm 
Ekonomie Kandidatprogrammet, Retail Management

Högskolan Kristianstad
 Ekonomi 

Högskolan Kristianstad 
Personal- och arbetslivsvetenskap 
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6580 Allmänt. 6581 Företagsformer, finansiering, företagsledning. 
6582 Anläggningar,byggnader, produktionsmedel. 6583 Personal, 
mänskliga faktorer o relationer. O Intresseorganisationer. O 
Arbetarskydd. O Arbetsförmedling. 6585 Tillverkningsorganisation. 
6586 Produktion av tjänster. 6587 Inköp, anskaffning, lager. 6588 
Försäljning, distribution. 6589 Annan affärsverksamhet.
(SAB Qb, Qz, delar Oha. DC, DK 658, delar 331)

Arbetsdomstolen 
Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva 
arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
Box 2018, 103 11 Stockholm 
Telefon 08-617 66 00

Arbetsmiljöverket, AV 
AV är en tillsynsmyndighet som ska minska riskerna för ohälsa och 
olycksfall i arbetslivet och medverka till att förbättra arbetsmiljön så 
att alla får en bra och utveck-lande arbetsplats. AV skriver regler/
föreskrifter för arbetsmiljön och ansvarar för officiell statistik om 
arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige (ISA-statistiken). Till verket 
hör tio Arbetsmiljöinspektioner som kon-trollerar att arbetsmiljö- och 
arbetstidslagstiftningen följs på landets arbetsplatser.  
112 79 Stockholm 
Telefon 08-730 90 00

Arbetsförmedlingen 
Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten 
Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en sammanslagning av före detta 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och landets 20 länsarbetsnämnder.  
113 99 Stockholm  
Telefon 08-508 801 00

Diskrimineringsombudsmannen 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på 
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning och ålder. DO utreder anmälningar om diskriminering 
och trakasserier samt granskar hur arbetsgivare, hög-skolor och skolor 
arbetar för att förebygga diskrimine-ring. 
Box 3686, 103 59 Stockholm  
Telefon 08-120 20 700 

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

Medlingsinstitutet 
Medlingsinstitutet ansvarar för medling i arbetstvister och har i 
uppdrag att verka för en väl fungerande löne-bildning. Myndigheten är 
också statistikansvarig för den officiella svenska lönestatistiken.  
Box 1236, 111 82 Stockholm  
Telefon 08-545 292 40

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor 
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor prövar frågor om tillstånd 
enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda 
(1987:1245) och om undantag enligt samma lag. 
Nämnden nås genom:  
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö  
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm 
Telefon 08-405 10 00

Nämnden mot diskriminering 
Nämnden mot diskriminering har till uppgift att pröva frågor om 
vitesföreläggande enligt diskrimineringslagen. Det är bara 
Diskrimineringsombudsmannen och centrala arbetstagaror-
ganisationer som kan initiera ett ärende hos nämnden. Box2066, 103 
12 StockholmTelefon 08-561 666 68

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESF-rådet 
Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta Europeiska socialfondens 
program i Sverige. Europeiska socialfon-den är EU:s viktigaste 
redskap för att främja sysselsätt-ning och fler och bättre arbeten. 
Svenska ESF-rådet an-svarar även för Europeiska integrationsfondens 
program.  
Box 471 41, 100 74 STOCKHOLM 
Telefon 020-33 33 90 

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till uppgift att avge 
utlåtande enligt lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar 
(1949:345). 
Nämnden nås genom:  
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö  
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm 
Telefon 08-405 10 00

Svenska ILO-kommittén 
Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för 
sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Den svenska ILO-kommittén är 
regeringens beredningsorgan i ILO-frågor, bland annat vid 
utarbetandet och god-kännandet av nya konventioner samt 
tillämpningen av de ILO-konventioner som Sverige ratificerat. 
Svenska ILO-kommittén nås genom:  
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm 
Telefon 08-405 10 00
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Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi 
vid Lunds universitet 
Stiftelsen förvaltar sitt kapital och beslutar om stöd till institutet för 
industriell miljöekonomi vid Lunds univer-sitet.

Bolagsverket 
Bolagsverket hanterar huvudsakligen registreringen av nya företag och 
registerändringar för befintliga företag, tar emot årsredovisningar, 
registrerar företagsinteck-ningar och fattar även beslut i likvidationer. 
Bolagsverket bildades den 1 juli 2004 och ingick tidigare i Patent- och 
registreringsverket, PRV.
Bolagsverket 
851 81 Sundsvall 
Telefon: 0771-670 670 
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

Tillväxtanalys - myndigheten för tillväxtpolitiska analyser och 
utvärderingar 
Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att belysa de om-råden som har 
störst betydelse för tillväxt. Det övergrip-ande målet är att stärka den 
svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb i 
fler och växande företag i alla delar av landet. Myndigheten arbetar 
med utvärderingar, analyser och statistik i ett brett svenskt och 
internationellt perspektiv.
Tillväxtanalys  
Studentplan 3, 831 40 Östersund 
Telefon 010-447 44 00  
E-post: info@tillvaxtanalys.se

Tillväxtverket 
Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och 
konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket 
ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och 
Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell 
och offentlig service.
Tillväxtverket 
Box 4044, 102 61 Stockholm 
Telefon 08-681 91 00 
E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

Verket för innovationssystem (Vinnova) 
Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av 
effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena 
teknik, transport, kommunikation och arbetsliv samt genom 
finansiering av behovsmotive-rad forskning.
Verket för innovationssystem, Vinnova 
101 58 Stockholm Telefon 08-473 30 00 
E-post: VINNOVA@VINNOVA.se

Arbetsgivarverket 
Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga 
myndigheter och affärsverk. I organisationen ingår också andra 
arbetsgivare med anknytning till det statliga området. 

Trygghetsstiftelsen 
Trygghetsstiftelsen hanterar det statliga trygghetsavtalet. Stiftelsens 
ändamål är att stödja och hjälpa arbetstagare inom den statliga sektorn 
som på grund av arbetsbrist är uppsägningshotade, uppsagda eller 
arbetslösa. Stiftelsen ger också stöd och hjälp till arbetstagare som vid 
om-lokalisering inte väljer att följa med till ny ort.  
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Se även handelsskolorna på 653

Linnéuniversitetet
Ekonomihögskolan 

Lunds universitet
Ekonomihögskolan
Kontaktinformation Ekonomihögskolan
Ekonomihögskolans webbplats

Göteborgs universitet 
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Linköpings universitet 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Mittuniversitetet 
Ekonomivetenskap och juridik (EVJ)

Stockholms universitet 
Företagsekonomiska institutionen

Stockholms universitet 
SOFI - Institutet för social forskning med AKPA - 
Arbetsmarknadskunskap med management

Uppsala universitet 
Företagsekonomiska institutionen

Högskolan i Borås 
Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Högskolan i Borås 
Sektionen för arbetsliv och välfärd

Högskolan Dalarna 
Akademin Industri och samhälle

Högskolan i Gävle-
 Akademin för hälsa och arbetsliv

Högskolan i Gävle--
Akademin för utbildning och ekonomi

Högskolan i Halmstad 
Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
På Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap finns dessa 
ämnesområden representerade. Samtidigt som dessa utvecklas inom 
respektive ämne, pågår samarbeten över ämnesgränserna i såväl 
utbildning och forskning som genom samverkan med omgivande 
samhälle.

Högskolan i Jönköping 
Jönköping International Business School

Högskolan Kristianstad 
Sektionen för lärande och miljö (LM) Arbetsliv: Organisation,
personal och ledarskap
Högskolan Kristianstad  
Ekonomi
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Högskolan i Skövde 
Institutionen för handel och företagande

Högskolan Väst 
Institutionen för ekonomi och IT

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Akademin samlar utbildning och forskning inom ett brett område – 
från företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap, till energi-, 
miljö- och byggnadsteknik.
Till akademin EST:s webbplats

Mälardalens högskola 
Akademin för innovation, design och teknik (IDT)
Akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet både i 
Eskilstuna och Västerås, utbildar studenter till bland annat innovatörer, 
entreprenörer, illustratörer, textdesigners, informatörer, 
nätverkstekniker och ingenjörer inom produktdesign, produktion och 
logistik, robotik, datavetenskap eller flygteknik.

Vid akademin forskar mer än 100 medarbetare inom bland annat 
inbyggda system, intelligenta sensorsystem eller innovation och 
produktrealisering. 
Till akademin IDT:s webbplats

Södertörns högskola 
Samhällsvetenskaper
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och 
forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi, 
offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap

Luleå tekniska universitet 
Ekonomi, teknik och samhälle
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS) har cirka 200 
anställda som bedriver forskning och utbildning inom både teknisk 
och samhällsvetenskaplig sektor.

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Handelshögskolans ekonomprogram 300 (180  120) hp  

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Handelshögskolans logistikprogram 300 (180 120) hp 

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Institutionen för ekonomi och samhälle

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Institutet för innovation och entreprenörskap 

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Företagsekonomiska institutionen, inklusive ekonomisk geografi 

Handelshögskolan i Stockholm 
Företagande och ledning
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Handelshögskolan i Stockholm 
Civilekonomprogrammet Studieordning 2000 

Handelshögskolan i Stockholm 
Ekonomie Kandidatprogrammet, Business and Economics

Handelshögskolan i Stockholm 
Ekonomie Kandidatprogrammet, Retail Management

Högskolan Kristianstad
 Ekonomi 

Högskolan Kristianstad 
Personal- och arbetslivsvetenskap 
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SW   . 659 Marknadsförings- och 
reklamverksamheter od. 

6590 Allmänt. 6591 Reklam. 65911 Reklamgenomförande. 65912 
Reklamidé,utformning. 65913 Optiska reklammedel. 65914 Akustisk 
reklam. 65915 Demonstration, utställning. 65916 Presentreklam, 
rabatter. 65918 Kollektiv o enskild reklam, annonsbyråer, 
reklamfirmor 6592 Information, propaganda. 6593 Masskomunikation, 
konsumentupplysning. 6594 Opinionsundersökning, PR.
Grafiska utformningsverksamheter o d ingår i 76. Industridesign ingår 
i 74.
(SAB Qbm. DC, DK 659)

Marknadsdomstolen 
Box 2217, 103 15 Stockholm 
Telefon 08 - 412 10 30 
Avgör mål och ärenden enligt bland annat marknadsföringslagen och 
konkurrenslagen.  

Lunds universitet 
Institutionen för strategisk kommunikation

Umeå universitet 
Informatik

Uppsala universitet 
Institutionen för informatik och media

Mälardalens högskola Akademin för innovation, design och 
teknik (IDT)
Akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet både i 
Eskilstuna och Västerås, utbildar studenter till bland annat innovatörer, 
entreprenörer, illustratörer, textdesigners, informatörer, 
nätverkstekniker och ingenjörer inom produktdesign, produktion och 
logistik, robotik, datavetenskap eller flygteknik.

Vid akademin forskar mer än 100 medarbetare inom bland annat 
inbyggda system, intelligenta sensorsystem eller innovation och 
produktrealisering. 
Till akademin IDT:s webbplats

Handelshögskolan i Stockholm 
Marknadsföring och strategi 

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

(SAB P delar som gäller varutillverkning. DC, DK 66-68 och delar av 
62 som gäller varutillverkning)

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.

Högskolan i Borås 
Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Högskolan i Borås
Sektionen för textilteknologi

Högskolan Dalarna 
Akademin Industri och samhälle

Chalmers tekniska högskola 
INDUSTRIELL EKONOMI OCH
EKONOMI & PRODUKTIONSTEKNIK

Självklart är du är intresserad av naturvetenskap och teknik, men du 
längtar inte efter att dyka ner i detaljerna. Faktum är att du har lättare 
att se dig själv som marknadsförare eller projektledare än som forskare 
eller utvecklingsingenjör. I princip skulle du kunna läsa på Handels, 
men du gillar tanken på att ge dig själv en rejäl utmaning och läsa både 
ekonomi och teknik på samma gång.

EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK 180 HP 
180 hp (högskoleingenjör) 

INDUSTRIELL EKONOMI 300 HP 
300 hp (civilingenjör)
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Ekonomi och produktionsteknik
180 hp (högskoleingenjör)

Med koll på både pengar och teknik
Ekonomi och produktionsteknik förbereder dig för näringslivets krav 
på ökat kunnande om människans interaktion med tekniken i olika 
produktionssystem. Effektiviteten i modern produktion beror inte 
enbart på de tekniska systemen. Andra viktiga faktorer är 
verksamhetens organisation, människors förmåga till samarbete, 
styrning av material- och informationsflöden samt ekonomi. 
Högskoleutbildningen i ekonomi och produktionsteknik är därför 
tvärvetenskaplig och utgår från en bred kunskapsbas inom teknik, 
ekonomi, organisation och hållbar utveckling.

Arbetsområden
Ekonomi och produktionsteknik är en yrkesutbildning, som med sin 
kombination av teknik- och ekonomikunskaper och sin tillämpade 
karaktär är efterfrågad i näringslivet. Efter examen är du väl insatt i 
modern produktion och kan ta viktiga roller för att utveckla och styra 
denna, exempelvis inom produktionsplanering, projektledning, logistik 
och resurskoordinering. Ekonomikunskaperna ger dig god förmåga att 
kommunicera och samarbeta med företagets affärsdrivande delar. Du 
är attraktiv på arbetsmarknaden genom dina kunskaper om effektiv 
produktion i dess breda omfattning. Utbildningen ger också god grund 
för att starta och driva egen verksamhet. Efter examen är 
valmöjligheterna många. Du kan välja att börja arbeta direkt eller att 
studera vidare på masternivå i Sverige eller utomlands.

Utbildningens innehåll
Utbildningen kombinerar kurser i ekonomi, logistik, 
arbetsorganisation och kvalitet med traditionella teknik- och 

naturvetenskapliga ämnen som tillverkningsteknik, mekanik och 
matematik. Du möter även en del humanistorienterade ämnesmoment 
för att bättre kunna förstå hur kunder, konkurrenter och kollegor agerar 
i olika situationer. Du gör projektarbeten där flera ämnen integreras. I 
årskurs tre, efter genomgångna grundstudier, kan du utnyttja 
utbildningens valfrihet och skapa dig din egen profil genom att 
fördjupa dig efter ditt intresse genom valbara kurser. Utbildningen 
avslutas med ett examensarbete vilket utförs i samarbete med 
industrin. Det ger dig möjlighet att öva din förmåga att analysera och 
lösa problem och att ta individuellt ansvar. Dessutom kan det ge 
värdefulla kontakter för framtiden.

Industriell ekonomi
300 hp (civilingenjör)
Teknik och ekonomi en helhet
Industriell ekonomi är en civilingenjörsutbildning som kombinerar 
teknik och naturvetenskap med ekonomi och management. 
Utbildningen ger dig en gedigen kunskap om teknik och 
teknikbaseradaffärsverksamhet. Det finns många möjligheter till 
individuell specialisering och många projektarbeten under 
utbildningens gång förbereder dig för ett spännande arbetsliv.

Arbetsområden
Som civilingenjör i Industriell ekonomi ser du teknik och ekonomi 
som en helhet och kan kommunicera med specialister från olika 
områden. Du kommer att fungera som en brobyggare mellan olika 
funktioner i företaget, till exempel i rollen som projektledare. Din 
framtida arbetsmarknad är stor och du kommer att vara attraktiv i 
många branscher och yrkesroller, till exempel inom affärsutveckling, 
produktutveckling, industriell marknadsföring, projektledning, 
produktionsutveckling, logistik och som managementkonsult.
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Utbildningens innehåll
Utmärkande för programmet Industriell ekonomi är just integrationen 
mellan teknik och ekonomi. Du får en bred teknisk bas och förståelse 
för organisations- och ekonomifrågor genom de många praktikfall och 
projekt som används i undervisningen. De första tre åren utgörs av 
grundstudier. I våra fina lokaler läser du då klassiska ingenjörsämnen, 
som matematik och fysik, samt ekonomi och management. Dessutom 
väljer du under det första året en av flera teknikinriktningar, såsom IT, 
mekanisk produktion, kemi- och bioteknik eller finansiell matematik. 
Redan under de första åren börjar du alltså utforma den profil som du 
kommer att ha som färdig civilingenjör. Stor vikt läggs också vid 
kurserna i huvudämnet industriell ekonomi; bland annat ekonomisk 
analys, industriell marknadsföring , verksamhetsutveckling  och 
logistik. I slutet av tredje året skriver du ett kandidatarbete inom 
huvudämnet. Du får därmed de grundläggande verktyg du kommer att 
arbeta med dagligen i ditt yrkesliv. De avslutande två åren läser du ett 
masterprogram som ger fördjupning inom ett ämnesområde. Du har 
även möjlighet att förlägga en del av utbildningen utomlands. 
Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng.
 
Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

• Design and Construction Project Management
• Entrepreneurship and Business Design
• Management and Economics of Innovation
• Product Development
• Production Engineering
• Quality and Operations Management
• Software Engineering

   • Supply Chain Managemen t 

Mittuniversitetet 
Industridesign (IND) 

Högskolan Dalarna 
Akademin Industri och samhälle
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SW   69 Tillverkning/ byggande av 
byggnader o anläggningar. 

690 Allmänt. 691.Byggnadsmaterial (tillverkas vanligen i 66-68). 692 
Byggnadsdelar. 693 Murning, betonggjutning o d. 694 
Byggnadsträarbeten. 695 Olika slags byggnader och anläggningar. 696 
Inbyggnad o reparation av el- och sanitetsutrustning o d. 697 
Inbyggnad o reparation av värme- o ventilationsutrustning o d. 698 
Måleri-, glasmästeri- och inredningsarbeten o d. 699 Isolerande och 
skyddande byggnadskonstruktioner. Isoleringsarbeten.
(SAB P delar som gäller byggande. DC, DK 69 och delar av 62 som 
gäller byggande.) 

Karlstads universitet
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskap 
Byggteknik, miljö- och energisystem, kemi, kemiteknik

Högskolan Dalarna 
Akademin Industri och samhälle

Chalmers tekniska högskola 
INDUSTRIELL EKONOMI OCH
EKONOMI & PRODUKTIONSTEKNIK

Mittuniversitetet 
Industridesign (IND) 

Högskolan Dalarna 
Akademin Industri och samhälle
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SW   7 Formgivning av fysiska och sociala 
miljöer. 

70/78 Formgivning av fysiska miljöer, form- o bildkonst, musik. 
70 Allmänt om konst och kultur, formgivning av fysiska och sociala 
miljöer. 71 Övergripande planering av fysiska miljöer . 72 
Formgivning av byggnader, anläggningar. 73 Skulptur, museer, 
utställningar. 74 Formgivning av bruksföremål o d. 75 Konstmåleri . 
76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi. 78 Musik.

79 Formgivning av sociala miljöer. Seder och bruk, nöjen, spel, sociala 
miljöer och verksamheter, sport. 
791 Seder och bruk, film,TV,radio, offentliga fester mm. 792 Teater. 
793 Sällskapsnöjen. lek. 794 Spel. 795 Sociala miljöer, sociala 
relationer o d, sociologi, socialvård, kriminalitet, polisväsen, 
kriminalvård, undervisning, föreningsliv. 796 / 799 Sport, idrott o d.

Verksamheterna inom områdena 1-6 ingår  som förutsättningar  i 
de kuturella verksamheterna i områdena 7-9

Område 70 gäller allmänt om kultur och är också förutsättningar 
för områdena 8 och 9,

Områdena 71-78 gäller fysiska miljöer och fysiska verksamheter 
förknippade med det.

Område 79 gäller sociala miljöer, sociala beteenden o d.

Områdena 8 och 9 gäller speciella kulturella verksamheter med 
språk och litteratur.
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SW   70 Allmänt om konst o kultur. 

700 Allmänt. 701 Konstvetenskap. Konstteori. Estetik. Konstfilosofi. 
702 Konstens tekniker. Konsthantverk. 703 Stilarter. 704 Konstnärliga 
motiv. 705 Konstens ändamål och användning.706 Speciella problem 
beträffande konst. 707 Aktiviteter i samband med konstutövning. 708 
Karakteristiska former för vissa arter av konstverk. 
709 Övrigt. Andra kulturfrågor. Kombinationer av planeringar för 
fysiska och sociala miljöer
(SAB I, Ia, Ib, del Kt. DC, DK 70. DK 7.01-7.09)

Område 7, dvs 70-79, gäller:
70 Allmänt om konst och kultur, formgivning av fysiska och 
sociala miljöer. Kombinationer av planeringar för fysiska och sociala 
miljöer.

71/78 Formgivning av fysiska miljöer, form- o bildkonst, musik. 
71 Övergripande planering av fysiska miljöer. 
72 Formgivning av byggnader, anläggningar. 
73-77 Föremål och bilder o d.
73 Skulptur, museer, utställningar. 74 Formgivning av bruksföremål o 
d. 75 Konstmåleri . 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi. 
78 Musik/ljud.

79 Formgivning av sociala miljöer. Seder och bruk, nöjen, spel, 
sociala miljöer och verksamheter, sport. 
790 Allmänt. 7911 Seder och bruk. 
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, TV, radio, offentliga fester mm. 792 Teater. 793 
Sällskapsnöjen. lek. 794 Spel. 
795 Sociala miljöer, sociala relationer o d, socialvård, kriminalitet, 
bedrägerier, diskriminering, polisväsen o d, kriminalvård o d, 
undervisning, mobbning, migration, integration, föreningsliv m m. 
796 / 799 Sport, idrott o d. 

Till Kulturdepartementets verksamhetsområde hör en mängd 
myndigheter, bolag och stiftelser.

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

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

Bolag
Staten äger och förvaltar bolag inom en rad olika verksamhets-
områden. Regeringens övergripande mål för förvaltningen är att skapa 
värde och att uttryckta samhällsintressen infrias. Som statligt bolag 
brukar räknas bolag där aktiemajoriteten innehas av staten. Regeringen 
utfärdar årligen regeringsbeslut i form av riktlinjebeslut eller bidrags-/
anslagsvillkor för bolagen som hör till Kulturdepartementet.
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Stiftelse
En stiftelse uppkommer genom att en eller flera stiftare avskiljer viss 
egendom att självständigt förvaltas för något visst ändamål. Med 
statlig stiftelse avses en sådan stiftelse som har bildats av staten. 
Regeringen har även i uppdrag att utse styrelseledamöter i ett antal 
stiftelser. Regeringen utfärdar årligen regeringsbeslut i form av 
riktlinjebeslut eller bidrags-/anslagsvillkor för stiftelserna som hör till 
Kulturdepartementet.

Bolag inom Kulturdepartementets områden
Bolag inom kulturområdet
Mottagare av statliga medel inom Kulturdepartementets område.

Kungliga Dramatiska teatern AB
Kungliga Operan AB
Voksenåsen AS

Bolag inom medieområdet
Finansieras med radio- och TV-avgift som beslutas av riksdagen.

Sveriges Radio AB
Sveriges Television AB
Sveriges Utbildningsradio AB

Stiftelser med flera inom Kulturdepartementets områden
Mottagare av statliga medel inom Kulturdepartementets område.

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS) 
Bildmuseet 
Föreningen Svensk Form

Judiska Museet i Stockholm 
Nobelmuseet
Nordicom 
Riksförbundet Sveriges museer
Riksteatern
Röhsska museet
Stiftelsen Arbetets museum
Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen Dansmuseifonden
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, Centrum 
för lättläst
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Strindbergsmuseet 
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Stiftelsen Tekniska museet
Stiftelsen Thielska galleriet
Svenska Artisters och Musikers Intresseförening (SAMI)
Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)
Sverigefinska Riksförbundet
Sveriges Riksidrottsförbund
Zornsamlingarna
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Statens kulturråds webbplats 
Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central förvalt-ningsmyndighet 
inom kulturområdet. Kulturrådet har hand om frågor som rör teater, 
dans, musik, litteratur, kulturtidskrifter, folkbibliotek, konst, museer, 
utställ-ningsverksamhet, kulturforskning med mera. Kulturrådet 
fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen underlag för 
kulturpolitiska beslut och informerar om kultur och kulturpolitik.

Myndigheten för kulturanalys webbplats 
Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att, med utgångspunkt i 
de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa 
effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. I 
uppgiften ingår att analysera utvecklingen både inom detta område och 
inom andra samhällsområden som har betydelse för kulturlivet.

Konstnärsnämndens webbplats 
Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, 
utveckling och internationella kontakter. Konstnärsnämnden fördelar 
statliga stipendier och bidrag till enskilda konstnärer inom bild-, 
form-, musik-, dans-, teater- och filmområdena. Nämnden ska hålla sig 
underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.
Svenska institutet, SI 
Svenska institutet ska sprida kunskap om Sverige i utlandet och svara 
för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och 
samhällsliv i övrigt.  
Box 7434 
103 91 Stockholm 
Tel: 08-453 78 00 
Fax: 08-20 72 48
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Göteborgs universitet 
Institutionen för kulturvetenskaper

Karlstads universitet 
Kulturstudier

Linköpings universitet 
Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)

Linköpings universitet 
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)

Linköpings universitet 
Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS)

Linnéuniversitetet 
Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Ämnen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, 
filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och 
religionsvetenskap.

Lunds universitet 
Institutionen för kulturvetenskaper
Stockholms universitet 
Institutionen för kultur och estetik

Umeå universitet  
Kultur- och medievetenskaper

Högskolan Dalarna 
Akademin Humaniora och medier

Högskolan Dalarna 
Akademin Industri och samhälle

Malmö högskola 
Kultur och samhälle

Mälardalens högskola 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation samlar språk, 
litteraturvetenskap, kammarmusik, pedagogik, specialpedagogik, 
matematik och fysik som sammantaget leder till en verksamhet med 
både bredd och djup.
Akademin knyter även samman den didaktiska kompetens som finns 
på högskolan, och som baseras på högskolans väl fungerande 
lärarutbildning.
Till akademin UKK:s webbplats 

Södertörns högskola 
Kultur och lärande
Institutionen för kultur och lärande består av ämnena engelska, estetik, 
estetiska lärprocesser, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, 
litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, 
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retorik och svenska, samt lärarutbildningen och Centrum för praktisk 
kunskap.

Luleå tekniska universitet
Konst, kommunikation och lärande
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL) är en 
akademisk mötesplats där konstnärliga och vetenskapliga perspektiv 
på kunskap och lärande sammanflätas.
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SW   71 Övergripande formgivning/
planering av fysiska miljöer. 
SW   72 Formgivning av byggnader o 
anläggningar, arkitektur. 

710. Allmänt. 
711 Översiktlig samhällsplanering. Regionplanering. 
Generalplanering. Stadsplanering o d. 7111 Allmänna utgångspunkter 
och principer. 7112 Regionplanering. Generalplanering. 
Områdesplanering. 7113 Landsbygdsplanering. 7114 Stads- och 
tätortsplanering. Tätorter. Bostadsområden. 7115 Zonindelning för 
bebyggelse inom städer och tätorter. Stadsdelar. Byggnadskvarter. 
7116 Byggnads- och stadsplanebestämmelser. 7117 Planering för 
trafikleder. 7118 Lednings- och kabelnät för offentligt bruk. Tekniska 
försörjningsnät. 7119 Övrigt.

712 Landskapsplanering. Naturvård. Trädgårdsarkitektur. 
Parkanläggningar. 71212 Naturen. Naturstudier. Naturskydd. 
Miljövård. 71214 Miljövetenskap. 7122 Allmänt om landskap. 
Naturreservat. Fritidsområden. Privata parker och trädgårdar. 7123 / 
7129 Trädgårdsanläggningar. 
713 Vägar od i landskapet. 
714/716 Vatten, fiskar, vattenvård. Luft, skog, fåglar, luftvård. Mark, 
örter, markdjur, markvård. 714 Vatten, fiskar, vattenvård. 715 Luft, 
skog, fåglar, luftvård. 716 Mark, örter, markdjur, markvård. 
717 Anläggningar i landskapet. 718 Kyrkogårdar. Gravplatser. 

Krematorier.  
719 Kulturvård. Hembygdsvård.

(SAB Odg, Mua, Uh, Bgk, delar av P som gäller formgivning o d . 
DC, DK 71. DK 502, 504) 

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

725- 729 mer detaljerat:

725 Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader.

7251 Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader. 
72511 Riksdagslhus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier. 
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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.

7252 Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus. 
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.

7253 Byggnader för transport- och kommunikationsväsen. 
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.

7254 Industribyggnader. Fabriker. Verkstäder. 
Lantbruksbyggnader. 
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.

7255 Sjukhus. Vårdhem. Sociala inrättningar. 
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier. 
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda. 
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555 Vård-hem för 
rehabilitering. 72556 Alderdomshem. Pensionärshem. Gästhem. 72557 
Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.

7256 Fångvårdsanstalter od. 
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564 
Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565 
Alkoholistanstalter.

7257 Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. 
Parkbyggnader. 
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.

7258 Byggnader och lokaler för underhållning och sport.  
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. 

423



Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga 
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.

7259 Diverse offentliga byggnadsverk. 
72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara 
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl. 
72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar. 
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader.

726 Kyrkliga byggnader. Kultbyggnader. 
Begravningsanläggningar. 
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

727 Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek. 
7271 Skolbyggnader. 72712 Folkhögskolor. Internatskolor. 7273 
Universitet. Högskolor. 7274 Fackskolor. Yrkesskolor. 
Hantverksinstitut. 7275 Forskningsanstalter. Vetenskapliga institut. 
Laboratorier. 7276 Vetenskapliga museer. Zoologiska och botaniska 
trädgårdar. 7277 Konstmuseer. Konstgallerier. Utställningsateljeer. 
7278 Biblioteksbyggnader. Arkivbyggnader. Biblioteks- och 
arkivbyggnader för speciella användare. 72791 Observatorier. 
Planetarier. 72794 Radio- och televisionsstationer. Radarstationer. 
72794 Ritningsbyråer. Konstnärsateljeer. Fotoateljeer.72798 
Filmstudieateljeer. Byggnader för filmhögskolor.

728 Bostadshus. 
7281 Bostadhus och bostäder allmänt. Bostäder i tätorter. Bostäder på 

den egentliga landsbygden. 72818 Provisoriska bostäder. Nödbostäder 
Baracker. 7282 Flerfamiljshus i flera våningar och trapphusenheter. 
728222 Flerfamiljshus med stort antal trapphus och lägenheter. 
728224 Flerfamiljshus med mindre än 12 lägenheter. 728226 
Kollektivhus. 7283 En och två-familjshus. Villor. Radhus. Vinkelhus. 
72831 Radhus. 72834 Tvåfamiljshus. Kopplade hus. 72837 
Enfamiljshus. Friliggande hus. Villor. Egnahem. 72838 Marknära hus. 
Vinkelhus. Atriumhus. 7284 Klubbhus. Föreningshus. 7285 Hotell. 
Gästgivargårdar. Motell. 72851 Hotell i städer och tätorter. 72852 
Hotell vid badorter o.dyl. 72853 Gästgivargårdar. Motell. 728 54 
Ungdomshärbärgen. 7286 Lantgårdar. Bondgårdar. 7287 Fritidshus. 
Sommarvillor. Sportstugor. 72871 Weekendvåningar o.dyl.72876 
Husvagnar. Trailers. 72877 Husbåtar. 7288 Borgar. Slott. Herrgårdar. 
72881 Borgar (befästa). 72882 Slott. 72883 Herrgårdar. 7289 
Ekonomibyggnader o d se även 7254.

729 Klimatreglering inkl. ljus,färg o ljud. Detaljer i 
arkitektarbeten.

Om arkitekter och arkitektarbete se även område 71 
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Boverket 
Boverket är den nationella myndigheten för samhällspla-nering, 
stadsutveckling, byggande och boende. Verket är central myndighet 
för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och 
vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av 
bebyggelsen och för boende- och bostadsfinansieringsfrågor.

Lantmäteriet 
Lantmäteriet kartlägger landet, sätter gränserna och säkrar ägandet av 
fastigheter. Myndigheten ger informa-tion om Sveriges geografi och 
fastigheter.

Statens fastighetsverk (SFV) 
Statens fastighetsverk har till uppdrag att bevara och ut-veckla statligt 
ägda kulturhistoriska fastigheter som till exempel utrikesfastigheter, de 
kungliga slotten, rege-ringsbyggnaderna, gamla fästen, monument 
samt vissa älvsträckor och markområden.

Swedesurvey Aktiebolag 
Swedesurvey Aktiebolag exporterar svenskt kunnande inom 
lantmäteriområdet, med fokus på fastighetssystem, geografisk 
information och fastighetsinformation samt geografisk 
informationsteknik. 

Naturvårdsverket  
Naturvårdsverket är samordnare i miljöarbetet - natio-nellt, inom EU 
och internationellt. Myndigheten tar fram och förmedlar kunskaper på 
miljöområdet, utarbetar förslag till mål, åtgärdsstrategier och 
styrmedel i miljö-politiken samt genomför miljöpolitiska beslut. 
Natur-vårdsverket ska även följa upp och utvärdera miljösitua-tionen 
och miljöarbetet som underlag för en fortsatt utveckling av 
miljöpolitiken.

Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet 
Miljöstyrningsrådet är behörigt registreringsorgan för det europeiska 
miljöledningssystemet Emas. Miljöstyrnings-rådet samägs med 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Svenskt Näringsliv. 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB 
IVL bedriver både forsknings- och uppdragsverksamhet. Forskningen 
finansieras av staten, forskningsstiftelser, EU och näringslivet. 
Uppdragsverksamheten omfattar konsultinsatser samt nationella och 
internationella forsk-nings- och utvecklingsuppdrag. 

Stockholms internationella miljöinstitut, SEI 
SEI är ett internationellt forskningscentrum för miljö och hållbar 
utveckling. Institutets huvudsakliga uppgifter är att stödja 
beslutsfattare, arbeta med institutions- och kapacitetsbyggande samt 
bidra med lösningar inom dessa områden.
Havs- och vattenmyndigheten, HaV 
Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra 
en sammanhållen svensk politik för våra hav och vatten. Målet för 
havspolitik är att havet och dess naturresurser ska utnyttjas på ett 
hållbart sätt så att livet i vattnen bevaras. 
 
Riksantikvarieämbetets webbplats 
Riksantikvarieämbetet är en förvaltningsmyndighet för frågor om 
kulturarvet och kulturmiljön. Myndigheten har det övergripande 
ansvaret att i samverkan med länsstyrelser, länsmuseer, kommuner och 
allmänhet verka för att kulturmiljön bevaras, används och utvecklas. I 
myndighetens uppdrag ingår bl.a. att verka för att kulturvärdena i 
bebyggelsen och i landskapet tas till vara samt bevaka 
kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och byggande.
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SW   71 Övergripande formgivning/
planering av fysiska miljöer. 

Linköpings universitet Linköpings universitet Centrum för 
klimatpolitisk forskning
Linköpings universitet 
Centrum för miljö och utomhuspedagogik

Umeå universitet 
Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE)

Umeå universitet 
Centrum för regionalvetenskap (CERUM)

Uppsala universitet 
Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Högskolan i Gävle-
 Akademin för teknik och miljö

Högskolan Kristianstad
Landskapsvetarprogrammet (vt2016)

Södertörns högskola 
Naturvetenskap, miljö och teknik
På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs 
utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik 
och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik, 
måltidskunskap och geografi. Detta utgör grunden till en 
mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap.

Chalmers tekniska högskola 
ARKITEKTUR OCH
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK 

Kungl. Tekniska högskolan
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 

Kungl. Tekniska högskolan
Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik

Skapa framtidens miljöer, byggnader, städer och regioner
Inom arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik skaffar du dig 
kunskaper om samhällsutveckling och byggande. Det handlar inte bara 
om utformning av byggnader och tekniska konstruktioner. Sociala, 
ekonomiska, miljömässiga, estetiska och juridiska perspektiv tar också 
stor plats.

Några av våra största utmaningar är snabb urbanisering, åldrande 
befolkning, begränsade energiresurser och globala klimatförändringar. 
Dessa problem möter vi genom att skapa hållbara lösningar; 
exempelvis utvecklar vi nya material, metoder och sätt att utforma den 
byggda miljön.
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Ett varierat yrkesliv väntar inom detta mycket breda ämnesområde. Du 
arbetar med hur miljöer, byggnader, infrastruktur, städer och regioner 
ska utformas och förnyas i takt med samhällsförändringar. Arkitekt, 
fastighetsekonom, stadsplanerare, byggprojektledare, lantmätare, 
miljöforskare och konsult med olika inriktningar är exempel på 
yrkesroller som utbildningarna leder till. Många är anställda i 
kommuner, av myndigheter, konsultföretag, fastighetsmäklare, 
byggföretag eller starta eget.

Utbildningar inom ämnesområdet
Arkitektutbildning 300 hp
Byggproduktion 120 hp
Byggteknik och design 180 hp
Fastighet och finans 180 hp
Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling 180 hp
Samhällsbyggnad 300 hp

Luleå tekniska universitet
Samhällsbyggnad och naturresurser
Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar inom områdena 
energi, råvaror, miljö, vatten och säkerhet. Genom forskning och 
utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet tar vi ansvar för 
utveckling... 

Luleå tekniska universitet
Samhällsbyggnad och naturresurser
Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar inom områdena 
energi, råvaror, miljö, vatten och säkerhet. Genom forskning och 
utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet tar vi ansvar för 
utveckling... 

Umeå universitet 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
(t.ex. arkitektur, matematik, teknik, fysik, kemi)

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 hp

Högskolan Kristianstad 
Landskapsvetenskap 

Högskolan Kristianstad 
Miljöteknik 
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SW   72 Formgivning av byggnader o 
anläggningar, arkitektur. 

Uppsala universitet 
Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Chalmers tekniska högskola 
ARKITEKTUR OCH
SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK

Arkitekter och ingenjörer jobbar alla mot ett gemensamt mål – att 
skapa bra miljöer för människor att leva och verka i. Gemensamt för 
oss alla är att vi tänker långsiktigt. Det vi bygger kommer att överleva 
oss själva. Därför måste vi fundera över hur nästa generation vill leva 
och hur nya klimatförutsättningar kommer att påverka deras vardag.

AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP 180 HP 
180 hp (teknologie kandidatexamen) 

ARKITEKTUR 300 HP 
300 hp (arkitekt) 

ARKITEKTUR OCH TEKNIK 300 HP 
300 hp (civilingenjör/arkitekt) 

SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK 180 HP 
180 hp (högskoleingenjör) 

SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK 300 HP 
300 hp (civilingenjör)

Arkitektur  300 hp (arkitekt)
Arkitektur på Chalmers

 På arkitektur kommer du att ägna en stor del av den schemalagda 
tiden tiden åt projektarbeten då du arbetar i ritsalen, i vår 
modellverkstad eller i ateljéerna. Du får träning i att arbeta med penna, 
modeller och datorprogram och att gestalta allt ifrån interiörer till 
stadsplaner. Du går kurser där du lär dig planering av byggnader, 
städer och arbetsmiljöer, du studerar arkitekturhistoria, materiallära, 
konstruktion och hållbar utveckling samt teckning, målning och 
skulptur. Yrkesverksamma arkitekter medverkar som lärare i många av 
kurserna och delar med sig av sina erfarenheter om byggande, 
planering och brukandets realiteter, frågor som vi tar på största allvar 
på Arkitektur. Du får lära dig att ge och ta emot kritik på dina projekt, 
både under arbetet och vid redovisningar. Däremot har vi få regelrätta 
tentor. Projekten samlar du i en portfölj, dels för lärarnas bedömning, 
dels för att visa upp när du söker arbete. En viktig del av din 
utveckling är att lära dig se med ”arkitektögon” och uppmärksamma 
det som har betydelse för både uttryck och funktion i den byggda 
miljön. Du får följa den internationella utvecklingen av arkitekturen, 
särskilt på studieresor.
 
Arkitekter måste kunna realisera sina idéer. Du kommer att få läsa en 
hel del byggteknik. Det handlar om detaljernas betydelse för helheten, 
om att förstå bärande strukturer, inomhusklimat och energihushållning. 
I yrkeslivet arbetar arkitekter i team med tekniker. Ingenjören gör 
beräkningarna, men arkitekten måste förstå vad de betyder för 
gestaltningen.
 Den gestaltande arkitekten
Arbetsfältet för arkitekter är brett: Utformning av städer, stadsdelar, 
byggnader, ombyggnader eller interiörer. De flesta arkitekter arbetar 
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med dessa uppgifter på arkitektkontor eller på kommuner, men 
arkitektkompetensen är också användbar inom till exempel förvaltning 
av bebyggelsen eller forskning och utveckling inom byggområdet. 

Hur kommer du in?
En del av våra studenter tas in på betyg och en del via arkitektprovet. 
Arkitektprovet är gemensamt för Sveriges arkitektskolor. Först måste 
du lösa en hemuppgift, som du sänder till den arkitektskola där du vill 
genomföra provet. Lyckas du bra kallas du till arkitektprovet. Provet 
görs vid ett tillfälle då du får lösa ett antal uppgifter. En jury bedömer 
uppgifterna utifrån rumslig förståelse, fantasi, idérikedom, 
konstruktionsförmåga och social inlevelse.

Arkitektprovet

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)
Architecture and Urban Design
Design and Construction Project Management
Design for Sustainable Development 

Arkitektur och teknik
300 hp (civilingenjör/arkitekt)
Arkitekt, ingenjör eller både och

I byggprocessen samverkar arkitekter och ingenjörer. Var och en 
representerar starka yrkesidentiteter som möts med väl avgränsade 
uppdrag. I normalfallet innebär denna specialisering en effektiv 
process. Men när uppgiften kräver stora spännvidder, klimatkloka 
lösningar, krav på hög akustisk precision eller att material utvecklas 
och prövas för nya funktioner, behövs ett tätare samarbete mellan 
arkitekter och ingenjörer. Arkitektur och teknik-programmet förenar 
gestaltning med naturvetenskap och teknik. Du tränar din förmåga att 

iaktta och att leva dig in i människors, verksamheters och samhällens 
behov, och du utvecklar din förmåga att utforma och kommunicera 
förslag till byggnader och rum. Programmet vänder sig till dig som är 
intresserad av såväl matematik och teknik som rumsgestaltning och 
byggnadskonst. Det finns bara ett fåtal liknande utbildningar i Europa. 
Erfarenheterna visar att de examinerade studenterna utvecklas till 
antingen professionella arkitekter eller ingenjörer, och att de samtidigt 
har kommit att verka som brobyggare mellan arkitekt- och 
ingenjörskulturerna.
 
Ämneskurser samspelar med projekt
Arkitektur och teknik behandlar både ingenjörskonstens och 
arkitekturens teorier, metoder och verktyg. Ingenjörsutbildningarnas 
kultur med ämnesvisa kurser vävs kontinuerligt samman med 
arkitektutbildningarnas tradition med gestaltande projekt. Projektens 
syfte är att utifrån både en teknisk/naturvetenskaplig och en estetisk/
humanistisk grund träna ett undersökande, skapande och reflekterande 
förhållningssätt. De tre första åren ger en teknisk/naturvetenskaplig 
bas med matematik, mekanik, byggnadsfysik och materiallära. Här 
finns också grundläggande arkitekturkurser som behandlar form, färg, 
skissteknik och arkitekturhistoria. Parallellt med kurserna löper en 
serie arkitekturprojekt. Genom skisser, modeller och fysiska 
experiment växer förslag till utformningar fram. Under handledning 
och genom kritik prövas dessa så att funktion, hållbarhet och uttryck  
utvecklas till en helhet.
 
Matematik- och fysikprovet
Upp till en fjärdedel av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt 
antagningsprov. Alla sökande till Arkitektur och teknik är välkomna att 
göra provet, se länk nedan för mer information.

Matematik- och fysikprovet
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 Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)

För arkitektexamen:
Architecture and Urban Design
Design for Sustainable Development

För civilingenjörsexamen:
Design and Construction Project Management
Industrial Ecology
Lärande och ledarskap
Structural Engineering and Building Technology
Sound and Vibration

Samhällsbyggnadsteknik
180 hp (högskoleingenjör)

Du är med i hela kedjan
Som högskoleingenjör inom samhällsbyggnadsteknik är du verksam 
inom många områden i byggbranschen såsom projektering och 
konstruktion, planering och organisation, genomförande och 
uppföljning eller förvaltning och underhåll.  Ämnesområden såsom 
husbyggnadsteknik, byggnadsmaterial, hållfasthetslära, bärande 
konstruktioner, installationsteknik och klimatanläggningar samt 
fastighets- och entreprenadjuridik finns representerade i programmet.
 
 Arbetsområden
Efter 3 års utbildning har du en yrkesutbildning som högskoleingenjör 
med fördjupade kunskaper inom din valda profil. Nedan redovisas 
exempel på vanliga yrken efter utbildningen:

• Arbetsledare/Platschef  på en byggarbetsplats inom husbyggnad /
anläggning
• Planering och projektering på arkitekt- /konstruktionskontor 
• CAD-ritare/konstruktör
• Fastighetsförvaltare
• Energi- VVS-ingenjör
• Miljöansvarig på företag eller kommun
• Trafikplanerare
• Bygglovhandläggare/Planeringshandläggare inom offentlig sektor

Utbildningens innehåll
Under de första två åren samläser alla högskoleingenjörsstudenter, 
hing, de flesta kurser med civilingenjörsstudenterna, cing. Den största 
skillnaden är att cing läser mer obligatoriska kurser i matematik, fysik 
och kemi. Istället läser hing mer CAD samt fastighets- och 
entreprenadjuridik. Inför åk 3 görs ett profilval. Du fördjupar dig inom 
ämnesområden i profilen, fortsätter att utveckla generella färdigheter 
samt gör ett examensarbete med inriktning på profilen. De profiler du 
kan välja mellan är:

• Infrastruktur och anläggning 
Markresurser och byggande i mark, Vattenresurser och vattenteknik,   
Samhällsplanering och infrastruktur, Ljud och vibrationer

• Byggnader och anläggningskonstruktioner
Byggnadsmaterial och byggnadsteknologi, Bärande konstruktioner för 
hus och anläggningar, Ljud och vibrationer

• Projekt- och produktionsledning
Organisation och ledning av projekt inom byggsektorn och 
informationshantering
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Efter 3 års utbildning har du en yrkesutbildning som högskoleingenjör 
med fördjupade kunskaper inom din valda profil. 

Samhällsbyggnadsteknik
300 hp (civilingenjör)

Du bygger samhället
Vill du påverka hur samhället ser ut och fungerar? Är du intresserad av 
dagens och morgondagens byggtekniska utmaningar för samhälle, 
människa och miljö? Då är Civilingenjör i Samhällbyggnadsteknik en 
spännande utbildning för dig. Utexaminerade civilingenjörer i 
Samhällsbyggnadsteknik har en bra arbetsmarknad framför sig och 
signaler från samhället och branschen tyder på en ökad efterfrågan.

 Arbetsområden
Som Civilingenjör i Samhällsbyggnadsteknik kan du jobba med hela 
processen från planering till färdigställande av ett byggprojekt. Dina 
arbetsuppgifter beror av var i processen du arbetar; om du är konsult, 
entreprenör, utförare eller beställare. Denna mångsidighet gör det till 
en spännande bransch att arbeta inom. Det finns många valmöjligheter 
och stor potential för personlig utveckling. Vår nuvarande och 
framtida samhällsmiljö blir ditt arbetsområde. Du kan som exempel 
arbeta inom områdena akustik, geoteknik, inomhusklimat, 
konstruktion, miljöteknik, projektledning och trafikplanering. Då både 
utbildningen och arbetsmarknaden är internationell finns det 
möjligheter att arbeta utomlands.
 
Utbildningens innehåll
Utbildningen präglas av en helhetssyn där samtliga aspekter på att 
bygga ett uthålligt samhälle ingår, t.ex. tekniska, miljömässiga, 
ekonomiska och till viss del sociala perspektiv. Samtidigt som 

utbildningen är skräddarsydd för en civilingenjörsexamen i 
samhällsbyggnadsteknik så sker i flera kurser samarbeten och/eller 
samläsning med studenter från övriga program inom området. Detta 
bidrar till att du vid sidan av din specialisering får en ökad förståelse 
för de olika roller, kompetenser och kunskaper som måste samverka 
inom samhällsbyggnadsområdet.
Under de tre första åren följer programmet en struktur som är 
gemensam för alla program inom Samhällsbyggnadsteknik för att 
därefter gå vidare med alltmer profilerade och specialiserade 
kunskaper. De samhällsbyggnadstekniska ämnena grupperas i följande 
ämnesstråk: markresurser och byggande i mark, vattenresurser och 
vattenteknik, samhällsplanering och infrastruktur, byggnadsmaterial 
och byggnadsteknologi, bärande konstruktioner för hus och 
anläggningar, ljud och vibrationer samt organisering och ledning inom 
byggsektorn. Kopplat till ämnesstråken inom finns stråk som ger mer 
generella grunder inom naturvetenskap och matematik samt utvecklar 
generella förmågor, färdigheter och förhållningssätt.
 
Inför åk 3 görs ett profilval där du fördjupar dig inom en profil:
• Byggnader och anläggningskonstruktioner
• Infrastruktur och anläggning 
• Projekt- och produktionsledning
• Förberedelse för generellt mastersprogram med 
samhällsbyggnadsteknisk bas

Efter dina tre grundläggande år väljer du att fördjupa dina kunskaper 
på något av Chalmers internationella mastersprogram som är kopplade 
till programmet. Du kan även välja att förlägga en del av din studietid 
utomlands. 

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)
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Design and Construction Project Management 
Engineering Mathematics and Computational Science
Industrial Ecology
Infrastructure and Environmental Engineering 
Lärande och ledarskap
Naval Architecture and Ocean Engineering 
Sound and Vibration
Structural Engineering and Building Technology 

Kungl. Tekniska högskolan
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Kungl. Tekniska högskolan
Arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik

Skapa framtidens miljöer, byggnader, städer och regioner
Inom arkitektur, samhällsbyggnad och byggteknik skaffar du dig 
kunskaper om samhällsutveckling och byggande. Det handlar inte bara 
om utformning av byggnader och tekniska konstruktioner. Sociala, 
ekonomiska, miljömässiga, estetiska och juridiska perspektiv tar också 
stor plats.

Några av våra största utmaningar är snabb urbanisering, åldrande 
befolkning, begränsade energiresurser och globala klimatförändringar. 
Dessa problem möter vi genom att skapa hållbara lösningar; 
exempelvis utvecklar vi nya material, metoder och sätt att utforma den 
byggda miljön.

Ett varierat yrkesliv väntar inom detta mycket breda ämnesområde. Du 
arbetar med hur miljöer, byggnader, infrastruktur, städer och regioner 
ska utformas och förnyas i takt med samhällsförändringar. Arkitekt, 

fastighetsekonom, stadsplanerare, byggprojektledare, lantmätare, 
miljöforskare och konsult med olika inriktningar är exempel på 
yrkesroller som utbildningarna leder till. Många är anställda i 
kommuner, av myndigheter, konsultföretag, fastighetsmäklare, 
byggföretag eller starta eget.

Utbildningar inom ämnesområdet
Arkitektutbildning 300 hp
Byggproduktion 120 hp
Byggteknik och design 180 hp
Fastighet och finans 180 hp
Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling 180 hp
Samhällsbyggnad 300 hp

Luleå tekniska universitet
Samhällsbyggnad och naturresurser
Mänskligheten står inför gigantiska utmaningar inom områdena 
energi, råvaror, miljö, vatten och säkerhet. Genom forskning och 
utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet tar vi ansvar för 
utveckling... 

Umeå universitet 
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
(t.ex. arkitektur, matematik, teknik, fysik, kemi)
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SW   73 Skulptur o d. Museiverksamheter, 
konstutställning. 

730 Allmänt.
731/738 Skulpturarbete.731 Skulpturarbete. Material för konstnärlig 
bearbetning. 732 Primitiv, forntida , orientalisk skulptur. 733 Grekisk, 
romersk. skulptur. 734 Medeltida skulptur. 735 Nya tidens skulptur. 
736 Sigill, medaljer, kaméer od. Heraldik, ordnar, hederstecken, 
flaggor, fanor, standard. 737 Numismatik (Myntlära). 738 Konstnärlig 
bearbetning. 7381/7388 Keramik. 7389 Metall o övriga material. 
73898 Trä. 73899 Övriga.

739 Museiverksamheter, museer, utställning av konst od. 7390 
Allmänt, olika slags museer. 7391 Ändamål, nytta, visningar. 7392 
Byggnader, tekniska anordningar. 7393 Inventarier. 7394 
Iordningställande o konservering av museiföremålen, modeller. 7395 
Samlingar, utställningsföremål. 73953 Utställningsteknik, kataloger. 
7396 Administration. 7397 Publikationer. 7398 Forskning. (SAB Id, 
Bg, Bh, Ky. DC, DK 73, 069 ) 

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska 
museets webbplats 
Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen 
Hallwylska museets mål är att förvalta och tillgängliggöra kulturarvet. 
Utifrån museernas samlingar ska myndigheten bevara och förmedla 
kulturarvet och ge perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden.

Moderna museets webbplats 
Moderna museet ska visa, spegla, samla och bevara modern och nutida 
konst i alla dess former. Museet ska verka för konstnärlig och kulturell 
förnyelse, göra sam-lingarna tillgänglig för en så stor publik som 
möjligt, ordna utställningar och driva pedagogisk verksamhet.

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes webbplats 
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska främja 
konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska 
särskilt levandegöra de äldre konst-formerna och deras samband med 
den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för 
konstnärlig och kulturell förnyelse.

Naturhistoriska riksmuseets webbplats 
Naturhistoriska riksmuseet ska främja intresset för och kunskapen och 
forskningen om universums, jordens och livets uppbyggnad och 
utveckling, biologisk mångfald, människans biologi samt miljö och 
landskap. Museet ska bl.a. vårda, förteckna och tillgängliggöra de 
samlingar som anförtrotts myndigheten.

Riksutställningars webbplats 
Riksutställningar har till uppgift att främja utveckling och samarbete 
på utställningsområdet. Myndigheten samlar in och förmedlar 
kunskaper och erfarenheter samt erbjuder teknik- och metodstöd till 
sådana arrangörer och producenter av utställningar och utställare som 
antingen har ett offentligt uppdrag eller arbetar på ideell basis. 
Riksutställningar ska också stödja produktion och förmedling av 
turnerande utställningar i syfte att ge perspektiv på samtiden och 
samhällsutvecklingen. Myndigheten får dessutom, i begränsad 
omfattning, producera turnerande utställningar i motsvarande syfte.
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Statens centrum för arkitektur och designs webbplats 
Statens centrum för arkitektur och design (f.d. Arkitekturmuseet) har 
till uppgift att stärka kunskapen om och främja intresset för 
arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för 
individen och för samhällsutvecklingen. Myndigheten ska vara en 
nationell mötesplats för aktörer inom sitt område samt driva och stödja 
forskning, utställningsverksamhet och annan pedagogisk och 
debatterande verksamhet för att stärka arkitekturens, formens och 
designens ställning i sam-hället.

Statens historiska museers webbplats 
Statens historiska museer har till uppgift att bevara och förmedla 
kulturarvet samt ge perspektiv på samhällsut-vecklingen och samtiden. 
I myndigheten ingår Historiska museet och Kungliga myntkabinettet - 
Sveriges ekono-miska museum. Historiska museets samlingar består 
av arkeologiska föremål från Sverige och svensk kyrkokonst. 
Myndigheten bedriver även museiverksamheten vid Tumba 
bruksmuseum.

Statens försvarshistoriska museers webbplats 
Statens försvarshistoriska museers uppdrag är att främja kunskapen 
om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i 
samhällsutvecklingen. De två museer som hör till myndigheten är 
Armémuseum i Stockholm och Flygvapenmuseum i Linköping. I 
myndigheten ingår även Försvarets traditionsnämnd.

Statens konstråds webbplats 
Statens konstråd (SK) har som uppgift att förse de byggnader som 
innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst. SK gör även 
insatser i gemensamma miljöer som inte är statliga samt informerar 
om den offentliga konsten i samhället.

Statens maritima museers webbplats 
Statens maritima museer är central myndighet för sta-tens museer med 
sjöhistorisk inriktning. Myndigheten har till uppgift att bevara och 
främja brukandet av samt bygga upp kunskaperna om det maritima 
kulturarvet. I myndigheten ingår de tre museerna Vasamuseet, 
Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona.

Statens museer för världskulturs webbplats 
Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och 
levandegöra världens kulturer. Myndigheten ska dokumentera och 
belysa olika kulturers yttringar och villkor samt kulturmöten och 
kulturell variation, histo-riskt och i dagens samhälle, nationellt och 
internationellt. Vidare ska myndigheten främja tvärvetenskaplig 
kunskapsbildning och publik verksamhet i olika former. Statens 
museer för världskultur består av fem delar, fyra museer samt 
myndighetens ledning och administration. De fyra museerna är 
Etnografiska museet, Medelhavs-museet och Östasiatiska museet i 
Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. 
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Kungl. Konsthögskolan 5
Box 16315  
103 26 STOCKHOLM  
Tfn: 08-614 40 00  
E-post: info@kkh.se 
Webb: http://www.kkh.se/

Uppsala universitet 
Institutionen för ABM 

435

mailto:info@kkh.se
http://www.kkh.se/
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=X96


SW   74 Konsthantverk, formgivning av 
bruksföremål. Inredning.  

740 Allmänt.
741 /744 Teckningens grunder, ritningsarbeten. 741 Allmänt om 
teckning, barnteckningar, skämtteckningar. 742 Perspektivteckning. 
743 Anatomiteckning 744 Linearritning, konstruktionsritning.

745/749 Konsthantverk, industridesign. 745 Indelning efter 
material. 746 Sömnad, kläder, textil. 747 Inredningskonst. 748 Glas- 
och kristallarbeten. 749 Möbler od, övrigt, industridesign.

(SAB Ig, Ih, Mv. DC, DK 74 )

Nämnden för hemslöjdsfrågors webbplats 
Nämnden för hemslöjdsfrågor stärker hemslöjden i hela Sverige 
genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella 
som ekonomiska perspektiv samt genom statligt stöd. En viktig del av 
arbetet är informa-tion, utbildning och samordning för 
hemslöjdskonsulen-tersverksamheten. Nämnden har sitt kansli i 
lokaler hos Tillväxtverket i centrala Stockholm. 

Beckmans designhögskola (enskild) 
Brahegatan 10  
114 37 STOCKHOLM  
Tfn: 08-660 20 20 
E-post: info@beckmans.se 
Webb: http://www.beckmans.se/

Studera

Form 180 hp
Vill du formge morgondagens design? Beckmans 
formprogram betonar bredden inom designområdet med fokus 
på produktformgivning. 
Läs mer

Mode 180 hp
På Beckmans modeprogram skapar du mode och kollektioner genom 
olika konstnärliga processer och designmetodiker, samtidigt som du 
får ett brett nätverk i branschen.
Läs mer

Visuell kommunikation 180 hp
Vill du arbeta som kommunikatör, art director, creative director eller 
grafisk designer i Sverige eller internationellt? Då är Visuell 
kommunikation rätt utbildning för dig.
Läs mer

Kvällsskola: Form
Design påverkar oss i vår vardag. Kvällsskolan Form ger dig en 
grundläggande orientering i formgivning av produkter, objekt och rum.
Läs mer
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Kvällsskola: Mode
Är modedesigner ett drömyrke för dig? Då kan Mode på Beckmans 
kvällsskola vara ett steg på vägen.
Läs mer

Kvällsskola: Visuell kommunikation
Är du intresserad av reklam eller grafisk design? Kvällsskolans Visuell 
kommunikation ger dig en god grund att stå på.
Läs mer

Kreativitet och innovation
Design och kommunikation med relevans i samtid och framtid Läs 
mer

Studiemiljö
På Brahegatan 10 sjuder kreativiteten Läs mer

Lärare
Våra kompetenta lärare bidrar med erfarenheter och nätverk Läs mer

Historia
Mer än 75 års erfarenhet av att utbilda kreatörer Läs mer

Anders Beckman
Skolans grundare — en genuin kreatör Läs mer

Göta Trägårdh
Svensk pionjär inom modedesign och modeillustratör Läs mer

Konstfack 
Box 3601  
126 27 STOCKHOLM  
Tfn: 08-450 41 00  
E-post: registrator@konstfack.se 
Webb: http://www.konstfack.se/  

Startsida
Aktuellt
Utbildning
Forskning 
Bibliotek
Om Konstfack
Kontakta oss

Om Konstfack
Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola. Under ett år 
deltar nära 1000 studenter i kandidat- och masterprogram, 
lärarutbildning och fristående kurser.

Internationell högskola 
Konstfack är en högskola med stark internationell prägel. Våra 
professorer och lärare rekryteras internationellt och studenterna på vårt 
masterprogram representerar flera världsdelar. 
Internationaliseringsarbetet bidrar till kunskapsutbyte och ökar 
förståelsen mellan länder, kulturer och religioner. Dessutom förbereder 
det dig som student för världen som arena och arbetsplats.

Konstfack har utbytesavtal och gemensamma projekt med cirka 70 
universitet och högskolor i mer än 30 länder. Varje år tar Konstfack 
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emot cirka 65 internationella studenter. Runt 30 av dessa påbörjar 
någon av de engelskspråkiga inriktningar som ges inom vårt 
masterprogram. Utbytesstudenterna tas emot genom något av de 
utbytesprogram som vi deltar i, till exempel Nordiska Ministerrådets 
Nordplus, EU:s Erasmus + och det SIDA-finansierade programmet 
Linnaeus-Palme. 
 
Vi har även bilaterala utbytesavtal med skolor i bland annat Australien, 
Indien, Kina, Japan, Israel, Sydafrika, Colombia, Chile och USA. 
SIDA:s stipendier för Minor Field Studies (MFS) ger dig möjlighet, att 
inför ditt examensarbete, göra en fältstudie i ett utvecklingsland. En 
sådan studie ger dig kunskap om olika utvecklingsfrågor och du bidrar 
med din kompetens.

Våra utbildningar 
Inom konst, design och konsthantverk erbjuder Konstfack treårig 
utbildning på grundnivå som leder till konstnärlig kandidatexamen. På 
avancerad nivå har vi fyra tvååriga masterprogram som leder till 
konstnärlig masterexamen. Våra ämneslärarprogram omfattar 4,5–5 år 
och leder till lärarexamen. 

Mycket välutrustade verkstäder 
Ingen annan konstnärlig högskola i Europa har sannolikt så 
välutrustade verkstäder som Konstfack. Här finns datasalar, trä- och 
metallverkstäder, screentryck, vävsal, textiltryck, färgverkstad, grafisk 
verkstad, foto- och tv-studio, glashytta, keramikverkstad och ateljéer 
för skulptur och måleri. Verkstäderna möjliggör hantverk i många 
olika material där du med experimentella, och ibland högteknologiska 
tekniker, kan tänja på gränsen för vad som är möjligt att göra.

Konstfacks bibliotek 
Konstfack har ett av Sveriges största konst- och designbibliotek, vars 

främsta uppgift är att vara en strategisk informations- och 
inspirationsresurs för Konstfacks studenter och personal. Förutom 
böcker, databaser, elektroniska och tryckta tidskrifter har biblioteket 
också ett materialbibliotek med materialprover och ett videotek med 
konstvideo att se på plats. Bibliotekspersonalen undervisar i 
informationssökning enskilt och i grupp.

Konstfacks byggnad - en del av svensk industriell historia 
Konstfack ligger vid Telefonplan, strax söder om Stockholms 
innerstad. LM Erikssons gamla kulturmärkta funkislokaler har 
omvandlats från industrilokaler till 20 300 kvadratmeter konstnärlig 
högskola. I entrén möts du av Vita havet som ständigt ändrar utseende 
efter utställningar och projekt. Dessutom finns ett galleri för 
studenternas egna utställningar.

Utbildning
Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola. Under ett år 
deltar omkring 1000 studenter i kandidat- och masterprogram, 
doktorandprogram, lärarutbildningar och fristående kurser.

Våra utbildningar:

Kandidatprogram, 180 hp
Konstfacks treåriga utbildning på grundnivå leder till konstnärlig 
kandidatexamen. Du kan välja mellan sju olika kandidatprogram.

Kandidatprogram
Konstfacks treåriga utbildning på grundnivå leder till konstnärlig 
kandidatexamen.
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Du kan välja mellan sju olika kandidatprogram om vardera 180 hp:
Grafisk design & Illustration 
Industridesign 
Inredningsarkitektur & Möbeldesign 
Keramik & Glas 
Konst 
Textil 
Ädellab

Lärarutbildning, 270-300 hp
Som ämneslärare blir du lärare i två ämnen i grundskolans årskurs 7-9, 
eller i två ämnen på gymnasieskolan.

Masterprogram, 120 hp
Konstfacks masterprogram utmanar! Våra tvååriga masterprogram är 
yrkes- och forskarutbildningsförberedande och leder till en konstnärlig 
masterexamen på 120 högskolepoäng (hp). Programmen leds av 
högskolans professorer och har både fasta inriktningar och valbara 
kurser vilket ger dig möjlighet att genom specialisering skapa en 
utbildning som speglar dina unika intressen.

Doktorandprogram, 240 hp
Doktorandprogrammet i konst, teknik och design är ett samarbete 
mellan KTH och Konstfack i syfte att stärka utbytet 
mellan konstnärliga och vetenskapliga kunskapsformer.

Fristående kurser
Konstfack erbjuder fristående kurser för dig som är yrkesverksam 
inom bild-, design- och konstområdet. Kurserna syftar till att utveckla 

och ge det egna skapandet nya möjligheter och öppnar mot 
forskningsprojekt inom konst, design och konsthantverk.

Forskning på Konstfack
Forskning och utvecklingsarbete på Konstfack syftar till att bredda och 
fördjupa skolans befintliga kunskapsmassa inom huvudområdena 
konst, design, konsthantverk, bildpedagogik och visuell 
kommunikation i en kritisk, analytisk och kreativ miljö.

Konstfack har dels egna doktorander, dels bedrivs här flera 
externfinansierade forskningsprojekt med ett stort antal 
samarbetspartners. Dessutom pågår ett flertal konstnärliga 
utvecklingsprojekt (KU-projekt) som syftar till att utveckla nytt 
innehåll och nya uttryck i den konstnärliga verksamheten – en viktig 
katalysator för fortsatta projekt och en vital del av utbildningen.

Det finns många framgångsrikt pågående och avslutade 
forskningsprojekt vid Konstfack som finansieras av nationella 
forskningsråd, offentliga konst- och kulturbidrag, industriprovisioner 
samt internt finansierade som konstnärlig utveckling (KU). 

 Rethinking Research Practices – the first doctoral candidates in 
the ATD programme will engage invited guests in dialogs around a 
series of topics related to their research.

Forskarutbildning i samarbete med KTH svarar mot samhällets 
framtida behov.

Lär känna doktoranderna på Konstfack – Petra Bauer, Frida 
Hållander, Nina Hällgren och Katji Lindberg.
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Nationella konstnärliga forskarskolan, med bland andra Petra 
Bauer och Frida Hållander, placerar svensk konstnärlig forskning 
i en internationell frontlinje.

Designfakulteten är ett nationellt centrum för designforskning 
förlagt till KTH men som under 2013–2015 huserar på Konstfack.

Konstfacks forskningsstrategi talar bland annat om skolan som en 
stark nod för konstnärlig utveckling med en etablerad tradition av 
samhällsengagemang.

Göteborgs universitet 
HDK - Högskolan för Design och Konsthantverk

Linnéuniversitetet 
Institutionen för design (DE)

Stockholms universitet 
Centrum för modevetenskap

Högskolan i Borås 
Sektionen för design 

Mälardalens högskola Akademin för innovation, design och 
teknik (IDT)
Akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet både i 
Eskilstuna och Västerås, utbildar studenter till bland annat innovatörer, 
entreprenörer, illustratörer, textdesigners, informatörer, 
nätverkstekniker och ingenjörer inom produktdesign, produktion och 
logistik, robotik, datavetenskap eller flygteknik.

Vid akademin forskar mer än 100 medarbetare inom bland annat 
inbyggda system, intelligenta sensorsystem eller innovation och 
produktrealisering. 
Till akademin IDT:s webbplats
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SW   75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, 
teckenkonst. 77 Fotografi. 

75 Konstmåleri o d.
750 Allmänt. O Teknik. O Material. O Motiv.
(SAB Ie. DC, DK 75)

76 Formgivning av grafisk konst, trycksaker o d. Teckenkonst. 
760 Allmänt. 761 Högtryck. Boktryck. Träsnitt. Metallsnitt. 762 
Djuptryck. Etsning. Gravyr. 763 Plantryck. Litografi. Rotogravyr. 764 
Teckenkonst.Skrift.Tecken.Symboler. 7642 Olika skriftarter. 7643 
Olika skriftsystem.7645 Skrivdon. 7646 Symboler, monogram o d. 766 
Nyttografik (Reklam mm, hemsidor på Internet ? ). 769 
Grafiksamlingar. 7699 Handskrifter. Bokrariteter. Bokkonst. 
(SAB If, Ae, Af, Ihq, Kya, F.08 . DC, DK 76 , 09)

77 Fotografiskt arbete o d. 
770 Allmänt. 771 Fotografisk utrustning. Lokaler. Apparatur. Material. 
7711 Lokaler för fotoarbete. 7712 Inredningar, belysning mm. 7713 
Kameror, förstoringsapparater. 7714 Övrig utrustning. 7715 Negativ- o 
positivmaterial. 7717 Kemikalier. 772 Fotometoder med oorganiska 
ämnen. 773 Fotometoder med organiska ämnen. 774 Elektroniska o 
övriga metoder. 776 Fotolitografi. 777 Plåtar för boktryck, djuptryck. 
Fotogravyr. 778 Fotografins användningsområden. 7781 Kopiering. 
7782 Projektion. 7783 Vetenskapligt foto. 7784 Stereo. 7785 Filmning, 
filmklippning. 7786 Färgfoto. 7788 Trickfoto. 7789 Dokumentärfoto, 
konstfoto, motiv, fotosituation, format. 779 Fotosamlingar. 
(SAB Pn. DC, DK 77) (Fotoverksamheter i industriell skala ingår i 
686).

Kungl. Konsthögskolan 
Box 16315  
103 26 STOCKHOLM  
Tfn: 08-614 40 00  
E-post: info@kkh.se 
Webb: http://www.kkh.se/

HEM
OM KKH
UTBILDNINGAR
VERKSTÄDER
UNDERVISNING
FORSKNING/KU
UTSTÄLLNINGAR
BIBLIOTEK
KONTAKT

OM KUNGL. KONSTHÖGSKOLAN
Kungl. Konsthögskolan är en högskola med lång konstnärlig tradition 
som går tillbaka till 1700-talets början. Kung. Konsthögskolan har en 
bredd i sin utbildning, med undervisning i gamla tekniker såväl som 
innovativt skapande i de allra senaste teknikerna. Sammanlagt har 
högskolan cirka 230 studerande och tongivande svenska och utländska 
konstnärer, teoretiker och arkitekter verkar på skolan som professorer 
och lärare. Vid Kungl. Konsthögskolan finns ett treårigt 
kandidatprogram i fri konst, ett tvåårigt masterprogram i fri konst, en 
termins eller ett läsårs projektutbildning för yrkesverksamma 
konstnärer, ettåriga påbyggnadsutbildningar i Arkitektur och 
Restaureringskonst, samt kursen Konst & Arkitektur. 
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TEORIUNDERVISNING

Teoriundervisningen syftar till en ökad teoretisk med-vetenhet och 
reflektion kring det egna arbetet och kring konstens vidare betydelse i 
samhället. 
 
Undervisning ges fortlöpande under läsåret och utgörs av 
föreläsningar, seminarier, handledning och exkursioner och ges i såväl 
konstens teori- och idéhistoria som konsthistoria.  En obligatorisk kurs 
i konstvetenskap på grundnivå och en obligatorisk kurs i konstteori på 
avancerad nivå ingår i det 5-åriga programmet i fri konst.

Kursplan: Baskurs i Konstvetenskap 
Kursplan: Konstteori 

Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete - KU

Vid Kungl. Konsthögskolan bedrivs konstnärliga utvecklings- och 
forskningsarbeten. Dessa omfattar två-åriga konstnärliga 
utvecklingsprojekt, doktorandstudier över fyra år, Mejan Residents 
under ett läsår samt externfinansierade projekt.

Projekten omfattar t.ex. interaktiva och platsrelaterade installationer, 
materialundersökningar och konceptuellt orienterade verk. 
Presentationer sker genom offentliga utställningar, performance, 
publikationer och filmvisningar.

Den praktikbaserade och reflektiva konstnärliga forskningen, där 
kunskap formuleras genom dialoger med idéer och material, platser 
och publik, kan på skiftande och oväntade sätt belysa mänskliga 
erfarenheter och frågeställningar.

Kungl. Konsthögskolan ökar sedan några år sina aktiviteter runt 
konstnärlig forskning och KU-projekten samt deras synlighet och 
integration i grundutbildningen och i samhället i stort.

Se vänster meny för information om aktuella konstnärliga utvecklings- 
och forskningsprojekt.
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Göteborgs universitet 
Akademin Valand

Karlstads universitet 
Konst- och bildgestaltning

Linnéuniversitetet 
Institutionen för musik och bild (MB)
Ämnen: bild, drama, konst- och bildvetenskap, musik och 
musikvetenskap 

Lunds universitet 
Konsthögskolan

Umeå universitet 
Bildmuseet

Umeå universitet  
Konsthögskolan

Uppsala universitet 
Konstvetenskapliga institutionen

Högskolan Dalarna 
Akademin Humaniora och medier

Högskolan Dalarna 
Akademin Industri och samhälle

Högskolan Kristianstad 
Informatik och webbdesign

Mälardalens högskola Akademin för innovation, design och 
teknik (IDT)
Akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet både i 
Eskilstuna och Västerås, utbildar studenter till bland annat innovatörer, 
entreprenörer, illustratörer, textdesigners, informatörer, 
nätverkstekniker och ingenjörer inom produktdesign, produktion och 
logistik, robotik, datavetenskap eller flygteknik.

Vid akademin forskar mer än 100 medarbetare inom bland annat 
inbyggda system, intelligenta sensorsystem eller innovation och 
produktrealisering. 
Till akademin IDT:s webbplats

Södertörns högskola 
Kultur och lärande
Institutionen för kultur och lärande består av ämnena engelska, estetik, 
estetiska lärprocesser, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, 
litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, 
retorik och svenska, samt lärarutbildningen och Centrum för praktisk 
kunskap.
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SW   78 Musik ( konserter o d 792) 

780 Allmänt. 781 Musikens teori, akustik, harmoni, form, 
komposition, verk, utövare. 782 Dramatisk musik. 783 Kyrkomusik o 
-sång. Sakral musik. 784 Vokal musik. Profan sång. 785 
Instrumentalmusik, orkestrar, duo, trio etc 786 Musik för 
tangentinstrument:, piano, orgel, dragspel . 787 Musik: 
stränginstrument. 788 Musik: blåsinstrument. 789 Musik: slagverk och 
mekaniska instrument.
Konsertverksamheter ingår i 792.
(SAB Ij, X, Y. DC, DK 78)

Statens musikverks webbplats 
Statens musikverk ska främja ett varierat musikaliskt utbud i hela 
landet som är präglat av konstnärlig för-nyelse och hög kvalitet. 
Myndigheten ska också främja utvecklingen av ett professionellt 
musikliv. Det innebär att myndigheten ska vara en resurs för 
musiklivet genom att ta till vara initiativ från musiklivet, koordinera 
och stödja samverkansprojekt av nationellt intresse samt vara en 
nationell part vid internationellt samarbete. Statens musikverk ska 
även dokumentera, främja, bygga upp kunskap om och tillgängliggöra 
teaterns, dansens och musikens kulturarv. 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 5
Box 27711  
115 91 STOCKHOLM  
Tfn: 08-16 18 00  
E-post: info@kmh.se 
Webb: http://www.kmh.se/

Om KMH 
Utbildning 
Forskning
Samverkan 
Institutioner 
Konserter 
Seminarier 
Stöd KMH

Välkommen till KMH

På Kungliga Musikhögskolan får du möjlighet att specialisera dig 
inom de genrer eller ämnesområden, som representeras av KMH:s 
starka sidor: klassisk musik, folkmusik, musik från andra kulturer, 
jazz, komposition, dirigering, musik, medieteknik och 
musikpedagogik i olika former.

Vi förbereder dig samtidigt för en yrkesmässig flexibilitet. Det är redan 
idag en nödvändighet för musiker och pedagoger, och kommer i 
framtiden att ge nya spännande möjligheter.

Bland tidigare KMH-studenter finns framstående musiker – men också 
andra framgångsrika kreativa specialister inom vitt skilda områden. 
Alla har de haft en utbildning på KMH som bas.
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Den viktigaste ingrediensen i vårt framgångsrecept är förstås alla våra 
hängivna lärarpersonligheter. Men vi värnar också om det fantastiska 
givande och tagande som ensemblespel och ensembleledning på hög 
nivå innebär.

Vi är nyfikna på att ta vara på just din begåvning och musikaliska 
personlighet – välkommen med din ansökan!

Våra utbildningar

KMH erbjuder utbildningar i bl.a. klassisk musik, jazz, folkmusik, 
musik från andra kulturer, musik- och medieproduktion, komposition, 
dirigering och musikpedagogik, samt olika ämneslärarutbildningar 
med inriktning musik.

Utbildning vid KMH sker huvudsakligen i form av sammanhängande 
utbildningsprogram med olika profiler och inriktningar:

Grundnivå (leder i allmänhet till kandidatexamen) 
Avancerad nivå (leder i allmänhet till master- eller magisterexamen)  
Forskarnivå (leder till doktorsexamen) 
Lärarutbildningar (leder till ämneslärarexamen)

Utbildningar efter ämne/genre
folkmusik
musik från andra kulturer
jazz
klassisk musik
tidig musik
musik- och medieproduktion
kyrkomusik
dirigering
komposition

västerländsk konstmusik
elektroakustisk musik 
filmmusik
pianostämning
lärarutbildningar
musikpedagogik
musikterapi

Forskning vid KMH

Ur KMH:s strategi 2015-2017:

KMH ska ha en forskningsmiljö där forskning inom musik och 
musikpedagogik, även på interdisciplinär bas, utvecklas och leds 
genom nationell och internationell samverkan.

KMH ska ha varaktiga samarbeten kring forskarutbildning med 
lärosäten som har ett intresse för att utveckla sin egen verksamhet 
genom musik.

Vid KMH bedrivs forskning i musik på såväl konstnärlig som 
vetenskaplig grund samt, i samarbete med andra lärosäten, utbildning 
på forskarnivå.

Frågeställningar om konstnärliga processer undersöks på vetenskaplig 
och konstnärlig grund och ger KMH en övergripande inriktning mot 
musikalisk kunskapsbildning. Detta är ett sätt att skapa synergier 
mellan expertis på konstnärlig och vetenskaplig grund, som också 
kommer utbildningen till godo. Forskningsanknytningen i 
utbildningen ger djup och höjd åt nästa generations musiker.
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Musik är ett stort forskningsområde, som har bäring på en rad andra 
ämnen såsom hälsa, teknik, ekonomi osv. KMH verkar dels som ett 
enskilt, specialiserat lärosäte, dels i samarbeten med andra lärosäten 
och organisationer, som företrädare för det stora ämnesområdet musik.

KMH:s högre seminarium för forskning
Välkommen till andra säsongen av KMH:s högre seminarium för 
forskning - en arena för diskussion, reflektion och redovisning av 
forskning och konstnärligt arbete, främst riktat till seniora lärare 
(lektorer och professorer) samt doktorander och postdoc.   

Institutioner

Institutionen för folkmusik (FM) 
Institutionen för jazz (JZ) 
Institutionen för klassisk musik (KK) 
Institutionen för komposition, dirigering och musikteori (KDM) 
Institutionen för musik- och medieproduktion (MoM) 
Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS)

 

  

Stockholms Musikpedagogiska Institut 
Box 26164  
100 41 STOCKHOLM  
Tfn: 08-611 05 02  
E-post: info@smi.se 
Webb: http://www.smi.se

HEM
PROGRAMUTBILDNING
FRISTÅENDE  KURSER
FORTBILDNING
MUSIKAL
LÄRARLYFTET II

Vill du bli instrumentalpedagog, sångpedagog eller logonom?

Vi på SMI är stolta över att kunna erbjuda en unik utbildning som 
ger dig en gedigen och formell pedagogisk kompetens, med 
beredskap för undervisning i olika sammanhang, skolformer och 
uppdrag.

Som student vid SMI får du en pedagogisk, konstnärlig 
professionsutbildning av kompetenta och erfarna lärare. Du får 
undervisning som fördjupar och breddar din konstnärliga förmåga, 
både individuellt och i samspel med andra. Du får handledning i 
didaktik- och metodikkurser, i egen pedagogisk tjänstgöring samt 
genom anordnad verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Du lär dig att skriva och arrangera musik och att tillsammans med 
andra studenter planera och genomföra pedagogiska konstnärliga 
projekt. Du utbildas i ny teknik och får kännedom om aktuell 
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forskning och nya pedagogiska rön som ger dig god beredskap inför 
din yrkesutövning. Efter examen har du färdigheter och förmågor att 
undervisa såväl individuellt som i grupp och ensemble, på olika 
stadier, för olika åldrar och i olika sammanhang. Du kan efter examen 
vid SMI komplettera den vid annat lärosäte och erhålla formell 
lärarbehörighet för ämnet musik i grundskola och gymnasium.

Välkommen till din utbildning vid SMI!

Vill du bli musikalartist?

Hösten 2013 startade SMI en ettårig musikalutbildning. 
Utbildningens syfte är att utveckla dig till en självständig 
scenkonstnär genom undervisning i kärnämnena sång, 
musikteaterframställning och skådespeleri.

Vi erbjuder dig en utbildning med praktisk träning samt funktionella 
och personliga verktyg för musikalisk och scenisk gestaltning. Vi 
utvecklar din sceniska säkerhet och förmåga att arbeta individuellt och 
i en kollektiv process, med kompetens att fatta medvetna konstnärliga 
beslut. Under utbildningsåret sammanställer vi en personlig portfolio 
som representerar dig som artist när du söker arbete eller högre 
utbildning.

Din utbildning på SMI håller hög kvalitet
SMI:s kandidatexamen i musikpedagogik har under 2014 genomgått 
en kvalitetsgranskning av Universitetskanslersämbetet och ansetts 
hålla hög kvalitet, med bedömningen mycket hög måluppfyllelse 
gällande ”kunskap och förståelse inom huvudområdet för 
utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, 
kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom Din 

utbildning på SMI håller hög kvalitet någon del av området samt 
orientering om aktuella forskningsfrågor.”

Vi ägnar samma omsorg åt våra övriga utbildningar och kurser. 
Därmed kan du vara säker på att din utbildning håller en god kvalitet, 
vilket också bekräftas i utvärderingar från våra studenter och 
avnämare.

MUSIKPEDAGOGPROGRAM
På SMI:s musikpedagogprogram studerar du till musikpedagog för 
undervisning i musik- och kulturskolan, folkhögskola, studieförbund 
och andra icke statligt reglerade utbildningar inom musikområdet. För 
att kunna undervisa även inom grund- eller gymnasieskola kan du efter 
examen söka Kompletterande pedagogiska utbildningen 90 hp (KPU) 
vid annat lärosäte och på så sätt erhålla lärarlegitimation.

Kandidatexamen i musikpedagogik 180 hp
Instrumental-/sångpedagog
En grundutbildning (tre års heltidsstudier) för dig som går din första 
högre utbildning inom musikområdet.

Högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning 120 hp
Instrumental-/sångpedagog
Två års heltidsstudier för dig med tidigare musiker- eller 
musikpedagogexamen om minst 180 hp (120 p) eller motsvarande 
förkunskaper i form av relevanta studier och yrkeslivserfarenhet.

LOGONOMPROGRAM
Utbildningen, som är unik i Sverige, ger kunskaper och färdigheter att 
arbeta som röst- och talpedagog med estetisk inriktning.

447

http://www.smi.se/program/mpk/index.html
http://www.smi.se/program/mph/muped_pa.html


Högskoleexamen i logonomi 120 hp
Två års heltidsstudier för dig med examen på grundnivå om 120–180 
hp (80–120 p) inom pedagogiskt och/eller konstnärligt område såsom 
sång-, teater-, logoped-, lärarutbildning eller för dig med motsvarande 
förkunskaper i form av relevanta studier och yrkeslivserfarenhet. Du 
bör ha viss erfarenhet av arbete som pedagog inom röstområdet.

FRISTÅENDE KURSER 2015/16
SMI:s fristående kurser har både konstnärligt och didaktiskt 
fokus. Du hittar kurser för ämnesfördjupning och breddning inom 
musik men också kurser inriktade på andra estetiska och 
konstnärliga uttrycksformer. Fler kurser kommer att läggas till 
under läsåret, till exempel kurser med fokus på gruppmetodik och 
musikalmetodik samt kurser inom röstområdet.

BEHÖRIGHETSKRAV
För alla kurser gäller att deltagarna ska ha grundläggande 
högskolebehörighet. För några av kurserna gäller dessutom särskilda 
behörighetskriterier.

KURSER INOM PROGRAMUTBILDNINGARNA
Förutom kurserna i högerspalten kan SMI i till viss utsträckning 
erbjuda plats i kurser inom den musikpedagogiska grundutbildningen, 
i mån av plats och efter särskild behörighetsbedömning. Kontakta 
SMI:s expedition om du söker efter en kurs med specifikt 
ämnesinnehåll-

Lärarprogrammet
För dig som studerar i ett lärarprogram kan SMI:s fristående kurser 
eventuellt ingå i din lärarexamen. Ansök om detta på den högskola där 
du studerar.

Örebro universitet
Musikhögskolan

Göteborgs universitet 
Högskolan för scen och musik  

Karlstads universitet 
Musik- och ljudproduktion

Karlstads universitet 
Musikhögskolan Ingesund (musiklärare/musik)

Linnéuniversitetet 
Institutionen för musik och bild (MB)
Ämnen: bild, drama, konst- och bildvetenskap, musik och 
musikvetenskap 

Lunds universitet 
Musikhögskolan

Uppsala universitet 
Institutionen för musikvetenskap

Högskolan Dalarna 
Akademin Humaniora och medier
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Mälardalens högskola 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation samlar språk, 
litteraturvetenskap, kammarmusik, pedagogik, specialpedagogik, 
matematik och fysik som sammantaget leder till en verksamhet med 
både bredd och djup.
Akademin knyter även samman den didaktiska kompetens som finns 
på högskolan, och som baseras på högskolans väl fungerande 
lärarutbildning.
Till akademin UKK:s webbplats 
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SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer 
o verks. Sport. 

790 Allmänt. 7911 Seder och bruk.
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, TV, radio, offentliga fester mm. 792 Teater. 793 
Sällskapsnöjen. lek. 794 Spel.
795 Sociala miljöer, sociala relationer o d, socialvård, kriminalitet, 
bedrägerier, diskriminering, polisväsen o d, kriminalvård o d, 
undervisning, mobbning, migration, integration, föreningsliv m m.
796 / 799 Sport, idrott o d. 

Område 79 avser sociala miljöer, sociala 
beteenden od. 

Karlstads universitet
Institutionen för sociala och psykologiska studier 
Genusvetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi

Göteborgs universitet 
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Linköpings universitet 
Centrum för miljö och utomhuspedagogik

Linnéuniversitetet 
Institutionen för samhällsstudier
Ämnen: Sociologi, genusvetenskap och freds- och utvecklingsstudier

Lunds universitet 
Genusvetenskapliga institutionen

Lunds universitet 
Sociologiska institutionen

Umeå universitet 
Sociologi

Uppsala universitet 
Sociologiska institutionen

Örebro universitet 
Sociologi 
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Högskolan Kristianstad 
Sociologi och kriminologi

Högskolan Väst
Institutionen för individ och samhälle 

Södertörns högskola 
Samhällsvetenskaper
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och 
forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi, 
offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.

Högskolan Kristianstad
 Sociologi 
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SW   . 7911-7913 Seder och bruk. 
(SAB My, Mz, Mt, Bl, Bu. DC, DK 39).

7911 Seder o bruk.
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. 
Bröllopssedvänjor. Äktenskapsformer. Gruppäktenskap. Polygami. 
Monogami. 791126 Förhållanden mellan könen. Kärlek. Kärlekskonst. 
Konkubinat. Morganistiska äktenskap.Celibat: religiösa 
äktenskapsförbud. Prostitution. 791127 Vänskap. Gästfrihet. 
Fiendskap. 791128 Måltider. Mat- och dryckesvanor. 791129 Namn. 
Efternamn. Förnamn. Öknamn. (79113 Död, begravning , se 7956. 
79114 Folkligt liv. Officiellt liv, se 7916.)

79115 Takt och ton. Etikett. Umgängesregler. Ceremoniel.  
79116 Kvinnorörelsen. Kvinnans ställning i samhället. 
79117 Speciella folkgrupper med hänsyn till deras seder och vanor  
79118 Folktro, legender, övernaturligt, spöken, drömtydning, 
ordspråk, seder  
79119 Krigsseder, krigsbeteenden o d.

(Det är ett gammalt schema från DC-DK mest för “naturfolkens liv”, 
som i princip kan användas även för “civilserade”.)

7912 Planering av sociala miljöer och sociala beteenden. 
Världsnivå och stora regioner. 
7913 Planering av sociala miljöer och sociala beteenden. 
Nationella och lägre nivåer.  
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Karlstads universitet
Institutionen för sociala och psykologiska studier 
Genusvetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi

Linköpings universitet 
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)

Linköpings universitet Forum för genusvetenskap och 
jämställdhet

Linnéuniversitetet 
Institutionen för samhällsstudier
Ämnen: Sociologi, genusvetenskap och freds- och utvecklingsstudier

Stockholms universitet
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
med Centrum för barnkulturforskning

Stockholms universitet 
Socialantropologiska institutionen

Umeå universitet 
Humlab

Stockholms universitet 
ARC - Forskning om äldre och åldrande

Stockholms universitet 
Sociologiska institutionen inklusive Demografi

Umeå universitet  Centrum för samisk forskning .se 63 + 7911
Vaartoe/CeSam samordnar och initierar forskning i och om Sápmi, 
med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia 
och språk. Vaartoe/CeSam är ett nav för doktorander och forskare från 
olika discipliner inom universitetet. I samverkan med samiska aktörer, 
organisationer och samhälle skapar vi en positiv forskningsmiljö där 
kreativa möten och tankeutbyten berikar forskningen

Umeå universitet 
Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Uppsala universitet 
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Uppsala universitet
Centrum för genusvetenskap

Örebro universitet 
Genusvetenskap

Högskolan Dalarna 
Akademin Humaniora och medier

Högskolan Dalarna 
Akademin Industri och samhälle
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Mälardalens högskola 
Akademin för innovation, design och teknik (IDT)
Akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet både i 
Eskilstuna och Västerås, utbildar studenter till bland annat innovatörer, 
entreprenörer, illustratörer, textdesigners, informatörer, 
nätverkstekniker och ingenjörer inom produktdesign, produktion och 
logistik, robotik, datavetenskap eller flygteknik.

Vid akademin forskar mer än 100 medarbetare inom bland annat 
inbyggda system, intelligenta sensorsystem eller innovation och 
produktrealisering. 
Till akademin IDT:s webbplats

Södertörns högskola 
Historia och samtidsstudier
Här bedrivs utbildning och forskning inom arkeologi, arkivvetenskap, 
etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Hos oss verkar 
centrumbildningarna MARIS och Samtidshistoriska institutet

Södertörns högskola 
Kultur och lärande
Institutionen för kultur och lärande består av ämnena engelska, estetik, 
estetiska lärprocesser, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, 
litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, 
retorik och svenska, samt lärarutbildningen och Centrum för praktisk 
kunskap.
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SW   . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga 
fester mm. 

(SAB Im, Ikö . DC, DK 791).
7914 Filmkonst, filmer, filmproduktion, 
filmförevisningar,TV,video, radio od

7915 Vaxkabinett. Marionetteater. Skuggspel o d. 
7916 Offentliga fester. 
Marknader.Parader.Fyrverkerier.Karnevaler.Maskerader.  
79161 Festmaltider. Banketter. Offentlig utspisning. 79162 
Nationalfester. Folkfester. Folknöjen. Karnevaler. Maskerader. 
Speciella dagar t. ex. Mors dag, 79163 Lekar. Spel. Danser. 79164 
Officiella högtidligheter. Kröningar. Statsbesök. Triumftåg. Jubileer. 
Invigningar. 79165 Processioner. Defileringar. Demonstrationer. 79166 
Marknader. 79167 Ryttarfester. Torneringar. Tvekamper. Dueller. 
79169 Offentlig gästfrihet. Internationella sällskapliga relationer. 
7917 Nöjesfält. Tivoli o d 
7918 Menagerier. Cirkusar. 
7919 -

Myndigheten för radio och tv:s webbplats 
Myndigheten för radio och tv beslutar om tillstånd, avgifter och 
registrering, utövar tillsyn över tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv 
och ljudradiosändningar samt beslutar i frågor om utgivningsbevis. 
Granskningsnämn-den för radio och tv är ett särskilt beslutsorgan 
inom myndigheten som prövar om innehållet i radio- och tv-program 
följer de regler som finns för sändningarna.

Statens medieråds webbplats 
Statens medieråds uppdrag är att skydda barn och unga från skadlig 
mediepåverkan och stärka dem som med-vetna medieanvändare. 
Statens medieråd ska också besluta om åldersgränser för film som är 
avsedd att visas offentligt för barn under 15 år. 
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Linköpings universitet 
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)
Karlstads universitet
Institutionen för geografi, medier och kommunikation 
Kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, geografi, 
filmvetenskap,  turismvetenskap

Linnéuniversitetet 
Institutionen för film och litteratur (IFL)
Ämnen: filmvetenskap, littraturvetenskap och kreativt skrivande

Linnéuniversitetet 
Institutionen för medier och journalistik (MJ)
Ämnen: medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion och 
journalistik

Lunds universitet 
Institutionen för kommunikation och medier (KoM)

Lunds universitet 
Institutionen för kommunikation och medier

Stockholms universitet 
Institutionen för mediestudier

Umeå universitet  
Kultur- och medievetenskaper

Umeå universitet 
Informatik

Uppsala universitet 
Institutionen för informatik och media

Högskolan Dalarna 
Akademin Humaniora och medier

Högskolan Dalarna 
Audiovisuella studier

Högskolan i Jönköping 
Högskolan för lärande och kommunikation
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SW   . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. 
Konstdans. 

7920 Allmänt. 7922 Talpjäser. Skådespel. 7925 Operor. Operetter. 
Sångspel. Konserter. 7927 Varitéer. Kabareter. Revyer. Soareer. 7928 
Baletter. Dansuppvisningar.
(SAB Ik . DC, DK 792) 

Stockholms konstnärliga högskola 
(den 1 januari 2014 gick Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan 
i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola samman till 
Stockholms konstnärliga högskola) 
Box 24045 
104 50 Stockholm 
Tfn: 08-494 000 00 
E-post: info@uniarts.se 
Webb: http://www.uniarts.se/

Hem
Forskning
Utbildningar
Jobba på SKH
Om SKH
Bibliotek

Stockholms konstnärliga högskola
Stockholms konstnärliga högskola (SKH) är en ledande arena för 
nytänkande och utforskande utbildning och konstnärlig forskning. 
Högskolan erbjuder utbildningar på grundnivå och avancerad nivå 
inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst samt 
doktorandutbildning. Konstnärlig forskning utgör en central del i 
SKH:s fokus att utvidga kunskapsgränserna inom konstområdena och 
vara en dynamisk drivkraft för konstens framsteg och dess betydelse 
för samhällsutvecklingen.

Stockholms konstnärliga högskola startade 1 januari 2014 då DOCH 
Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms 
dramatiska högskola gick samman. Vi satsar på att bli Sveriges första 
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konstnärliga universitet. Högskolan har cirka femhundra studenter och 
tvåhundrafemtio medarbetare.

Utbildningar

DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och 
Stockholms dramatiska högskola är de tre ingående lokala 
högskolorna i Stockholms konstnärliga högskola. På de lokala 
högskolorna ges alla utbildningar och fristående kurser som är på 
grundnivå och avancerad nivå (kandidat, magister, master).

DOCH Dans och Cirkushögskolan spetsutbildar cirkusartister, 
dansare, danspedagoger, danslärare och koreografer samt ger den som 
redan har en profession i dans eller cirkus möjlighet till fortbildning.

Här kan du läsa mer om DOCHs utbildningar och kurser.

Operahögskolan erbjuder sångar-, regissörs- och 
repetitörsutbildningar på kandidat- och masternivå.

Här kan du läsa om Operahögskolans utbildningar och kurser.

Stockholms dramatiska högskola (StDH) utbildar till ett stort antal 
yrken knutna till scenkonst, radio, film, tv och andra medier.

Här kan du läsa om StDH:s utbildningar och kurser.

Forskning
En gemensam miljö för att främja och utveckla konstnärlig 
forskning inom alla konstarter har under många år varit en 
strävan för de konstnärliga lärosätena i Stockholm.

Kritisk konstnärlig forskning och bildning är en förutsättning för att 
vässa de konstnärliga utbildningarna och de verktyg som konsten 
tillhandahåller för att analysera och utmana de tillstånd och processer 
som formar samhället, nu och i framtiden.

Samgåendet mellan Dans och Cirkushögskolan (DOCH), 
Operahögskolan (OHS) och Stockholms dramatiska högskola (StDH) 
skapar förutsättningar för förverkligandet av en miljö med god kritisk 
massa och kraftigt ökade resurser, vilket är en förutsättning för 
examenstillstånd för konstnärlig utbildning på forskarnivå och 
utvecklingen av en ledande internationell forskningsverksamhet. 
Forskningen från de tre olika högskolorna samlas nu under ett 
gemensamt tak - Stockholms konstnärliga högskola.

Fyra profilområden

För att skapa en dynamisk, aktiv och kritisk forskningsmiljö har fyra 
profilområden inrättats:

Koncept och komposition
Kroppsliga och vokala praktiker
Plats, händelse, möte
Konst, teknik, materialitet
Profilområdena, som utarbetats i en kollegial process, utgör strategiska 
satsningar för att utveckla forskningen inom tematiskt organiserade 
fält. De är inte nödvändigtvis bundna till forskningsämnen eller 
konstnärliga områden och discipliner, utan präglas främst av en tvär- 
eller transdisciplinär ansats.

Den fullständiga forskningsstrategin hittar du i högerspalten som pdf-
fil.
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Göteborgs universitet 
Högskolan för scen och musik  

Karlstads universitet 
Dans
Lunds universitet 
Teaterhögskolan 
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SW   . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. 
Lek. 

7930 Allmänt. 7932 Julfester. Födelsedags- och bröllopsfester. 
Firmafester. 7933 Dans. 7934 Motionslekar. Blindbock. Kurragömma. 
7935 Pantlekar. 7937 Andra sällskapsspel. Intelligenslekar. 
Minneslekar. Frågesport. 7938 Trolleri. Tricks. Illusionistkonst.
(SAB Rc, Rd del. DC, DK 793)  
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SW   . 794 Spel. Skicklighets-och turspel. 
Lotteri. Lotto. Tips etc. 

7940 Allmänt. 7941 Schack. 7942 Dam, kvarnspel, halma osv. 7943 
Bordsspel med turinslag.Tärningsspel. Domino. Mahjong. 7944 
Kortspel. 7945 Läggspel. Tålamods- och skicklighetsspel. 7948 Små 
målspel. Miniatyrspel för barn, t.ex.ishockeyspel. Elektroniska 
datorspel o d. 7949 Hasardspel, roulett, lotto, tips, toto, lotterier.
(SAB Rd del, Re. DC 794-795, DK 794)

Uppsala universitet 
Institutionen för speldesign
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SW   795 Sociala miljöer och sociala 
verksamheter. 

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

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

undervisning.7958 Sociala miljöer i boendet. 7959 Sociala miljöer och 
verksamheter i grupper, folkrörelser, föreningar. 
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SW   . 7951 Sociologi. Socialvård.. 

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.
(SAB Oa, Oh, Oepa . DC 301, 309, 36, DK 316, 304, 308, 36, 343.9)

Barnombudsmannen (BO) 
Barnombudsmannen företräder barns och ungas rättig-heter och 
intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, 
barnkonventionen.

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) 
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor har i uppdrag att 
skapa en hög kvalitet i den internationella adoptionsverksamheten i 
Sverige. Myndigheten arbetar för att adoptioner sker i enlighet med lag 
och principen om barnets bästa.

Statens institutionsstyrelse (SiS) 
Statens institutionsstyrelse bedriver individuellt anpassad tvångsvård 
och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och 
vuxna med miss-bruksproblem. Uppdraget är att ge dem som vårdas 
bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och 
kriminalitet.
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Karlstads universitet
Institutionen för sociala och psykologiska studier 
Genusvetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi

Karlstads universitet
Institutionen för hälsovetenskaper 
Biomedicinska vetenskaper, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, 
omvårdnad, oral hälsa 
Göteborgs universitet
 Institutionen för socialt arbete

Linköpings universitet 
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Linköpings universitet 
Institutionen för tema (Tema)
Linnéuniversitetet 
Institutionen för socialt arbete
Ämnen: Socialt arbete och socialpsykologi

Lunds universitet 
Socialhögskolan

Mittuniversitetet 
Socialt arbete (SOA)

Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

med Centrum för barnkulturforskning

Stockholms universitet 
Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

Stockholms universitet 
ARC - Forskning om äldre och åldrande

Umeå universitet 
Socialt arbete

Högskolan i Borås 
Sektionen för vårdvetenskap

Högskolan Dalarna 
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Högskolan i Halmstad 
Akademin för hälsa och välfärd 
Akademin för hälsa och välfärd bedriver utbildning, forskning och 
samverkan inom stora vetenskapliga fält såsom beteendevetenskap, 
samhällsvetenskap och vård.

Högskolan Kristianstad 
Folkhälsovetenskap

Högskolan Kristianstad 
Omvårdnad 
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Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

På akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) bedrivs forskning och 
utbildning inriktad mot yrken inom hälsa, vård och välfärd.

Vid akademin utbildas sjuksköterskor, sjukgymnaster, folkhälsovetare 
och socionomer. Dessutom ger vi utbildningar på avancerad nivå till 
barnmorska, flera specialistutbildningar för sjuksköterskor, 
magisterutbildning i utvärdering samt ett internationellt, ettårigt 
masterprogram: Master's Programme in Health and Care. 

Till akademin HVV:s webbplats 

Södertörns högskola 
Samhällsvetenskaper
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och 
forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi, 
offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap.

Ersta Sköndal högskola 
Institutionen för socialvetenskap 

Röda korsets högskola 
Avdelningen för Teknik & Välfärd

Röda korsets högskola 
Avdelningen för Vård & Omvårdnad

Högskolan Kristianstad
 Folkhälsovetenskap  
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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 
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Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388 Busstationer. 
72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.

79554 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
industribyggnader, fabriker, verkstäder, lantbruksbyggnader.  
Byggnader: 
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till 
verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d 
till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i 
66/69.

79555 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
sjukhus, vårdhem, ålderdomshem, barnhem o d.  
Byggnader: 
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier. 
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda. 
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555 Vårdhem för 
rehabilitering. 72556 Alderdomshem. Pensionärshem. Gästhem. 72557 
Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.

79556 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
fängelser od.Byggnader: 
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564 
Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565 
Alkoholistanstalter. 
Verksamheter  
bl a krininalvårdsverksamheter o d: O Kriminalvårdens organisation o 
d. O Fångvårdsanstalter. O Fängelsesystem. Ordningsregler. 
Fängelsevård. O Fängelsepersonal. O Straffverkställighetens olika 
grader. Enskild cell. Straffmildring. O Brottsförebyggande 
verksamhet. 
(SAB Oeq. DK 343.8 )

79557 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
restauranger, serveringsställen, badinrättningar, parkbyggnader.  
Byggnader: 
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573 
Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575 
Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker. 
Paviljonger o.dyl.

79558 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fritid, 
underhållning och sport.  
Byggnader: 
72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821 
Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer. 
Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader 
för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler. 
Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano. 
Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586 
Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och 
motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport. 
Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga 
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.

79559 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till 
diverse offentliga byggnader. 
Byggnader: 
72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara 
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl. 
72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar. 
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader

7956 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till död, 
begravning och religion. Se även 20/29. 
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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) 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
Box 1386, 111 93 Stockholm 
Telefon 08 - 401 87 00 
Främjar brottsförebyggande arbete och ansvarar för officiell statistik 
för rättsväsendet.

Brottsoffermyndigheten (BrOM) 
Box 470, 901 09 Umeå 
Telefon 090 - 70 82 00 
Prövar ärenden om brottsskadeersättning och fördelar medel ur 
brottsofferfonden.

Ekobrottsmyndigheten (EBM) 
Box 22098, 104 22 Stockholm 
Telefon 010 - 562 90 00 
Åklagarmyndighet med uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet.

Kriminalvården 
601 80 Norrköping 
Telefon 077 - 228 08 00 
Verkställer straff och ansvarar för personer misstänkta för brott i tre 
verksamhetsgrenar - fängelse, frivård och häkte.

Rikspolisstyrelsen (RPS) 
Box 12256, 102 26 Stockholm 
Telefon 114 14 
Central förvaltningsmyndighet för polisväsendet samt chefsmyndighet 
för Statens kriminaltekniska labora-torium. Till Rikspolisstyrelsen hör 
Säkerhetspolisen och en enhet för ledning av polisverksamhet - 
Rikskriminal-polisen.

Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) 
581 94 Linköping  
Telefon 010 - 562 80 00  
SKL:s huvuduppgift är att som opartiskt expertorgan utföra 
undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter.

Säkerhetspolisen 
Box 12312, 102 28 Stockholm 
Telefon 010 - 568 70 00 
Arbetar med att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, 
bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen.
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Åklagarmyndigheten 
Box 5553, 114 85 Stockholm 
Telefon 010 - 562 50 00  
Leder förundersökningen av ett brott, beslutar om åtal ska väckas och 
för talan i domstolen.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 
Box 22523, 104 22 Stockholm 
Telefon 08 - 617 98 00 
Utövar tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av 
hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter samt över 
Säkerhetspolisens behand-ling av personuppgifter. 

Stockholms universitet 
Kriminologiska institutionen

Umeå universitet 
Polisutbildningen

Högskolan Kristianstad 
Sociologi och kriminologi

Högskolan Kristianstad
 Kriminologi  
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SW   . 7957 Undervisning o d. 
Utbildningsdepartementet

Byggnader:
7271 Skolbyggnader. 72712 Folkhögskolor. Internatskolor. 7273 
Universitet. Högskolor. 7274 Fackskolor. Yrkesskolor. 
Hantverksinstitut. 7275 Forskningsanstalter. Vetenskapliga institut. 
Laboratorier. 7276 Vetenskapliga museer. Zoologiska och botaniska 
trädgårdar. 7277 Konstmuseer. Konstgallerier. Utställningsateljeer. 
7278 Biblioteksbyggnader. Arkivbyggnader. Biblioteks- och 
arkivbyggnader för speciella användare. 72791 Observatorier. 
Planetarier. 72794 Radio- och televisionsstationer. Radarstationer. 
72794 Ritningsbyråer. Konstnärsateljeer. Fotoateljeer.72798 
Filmstudieateljeer. Byggnader för filmhögskolor.

Verksamheter  
bl a undervisning 79571 / 79578: 79571 Undervisningens organisation, 
skoladministration. 795710 Undervisning, allmänt. 795711 
Skolledning, lärare, övrig personal . 795712 Skolorganisation. 795713 
Pedagogisk metodik. Former för undervisning och utbildning. 795714 
Pedagogiska system. 7895715 Skolordning, disciplinfrågor. 795716 
Skolgårdar, skolbyggnader, skolinventarier, undervisningsmateriel, 
läromedel. 795717 Skolsociala åtgärder, skolhygien, skolhälsovård. 
795718 Livet i skolan, föreningar, traditioner. 79572 
Undervisningsämnen för alla stadier och skolformer. 79573 
Skolundervisning, allmän grundutbildning, allmänbildande 
skolformer. 79574 Folkbildning, utbildning utanför skolans ram. 
79576 Specialundervisning, särskolor. 79577 Fackskolor, yrkesskolor, 
yrkersutbildning. 79578 Universitet och högskolor. 

79579 Sociala miljöer med anknytning till undervisningsanstalter, 
museer, bibliotek. 
(SAB E, DC, DK 37)

79571 Undervisningens organisation. Skoladministration o d

79572 Undervisningsämnen för alla stadier och skolformer.

79573 Skolundervisning. Allmän grundutbildning. 
Allmänbildande skolformer. 
Grundskola och gymnasium.

79574 Folkbildning. Utbildning utanför skolans ram.

79576 Specialundervisning. Särskolor.

79577 Fackskolor. Yrkesskolor. Yrkesutbildning.

79578 Högskolor.(Och forskningsverksamheter som inte kan 
placeras i särkilda fack). 795787 Forskning.

79579 Sociala miljöer med anknytning till undervisningsanstalter , 
museer, bibliotek mm. Bl a mobbning o d.
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Myndigheter inom forskningsområdet
Etikprövningsnämndernas webbplats 
Organisationen för etikprövning av forskning som avser människor 
består av totalt sju nämnder. Etikprövningen sker vid sex regionala 
etikprövningsnämnder med place-ring i Göteborg, Linköping, Lund, 
Stockholm, Umeå och Uppsala. Beslut från en regional 
etikprövningsnämnd kan överklagas till Centrala 
etikprövningsnämnden som även avgör överlämnade ärenden vid 
oenighet inom en regional etikprövningsnämnd. Centrala 
etikprövnings-nämnden har tillsynsansvar över etikprövningslagens 
efterlevnad.

Institutet för rymdfysiks webbplats 
Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forsknings-institut som 
bedriver grundforskning och forskarut-bildning i rymdfysik och 
atmosfärfysik samt rymdteknik. Institutet ska medverka i utbildning 
som anordnas vid högskolor. Institutet är förlagt till Kiruna men 
bedriver även verksamhet i Umeå, Uppsala och Lund.

Polarforskningssekretariatets webbplats 
Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja och samordna 
svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera 
forskning och utvecklingsarbe-te samt organisera och genomföra 
expeditioner i Arktis och Antarktis. 

Rymdstyrelsen 
Rymdstyrelsen ansvarar för all statligt finansierad natio-nell och 
internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och 
utveckling. Rymdstyrelsen är kon-taktorgan för internationellt 
rymdsamarbete. Det svenska rymdprogrammet genomförs till största 
delen i inter-nationellt samarbete, främst inom ramen för europeiska 
rymdorganet ESA, samt genom bilateralt samarbete.

Universitetskanslerämbetets webbplats (universitet och högskolor) 
Det finns 34 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver 
finns det ett antal enskilda utbildningsanord-nare som har utbildningar 
som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista 
med länkar till dessa finns på Universitetskanslerämbetets webbplats. 

Vetenskapsrådets webbplats 
Vetenskapsrådet stödjer grundläggande forskning av högsta 
vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsom-råden, och den 
huvudsakliga uppgiften är att fördela medel till forskning i konkurrens. 
Vetenskapsrådet ansvarar också för forskningsstrategiska frågor, 
analys, forskningsinformation och forskningskommunikation.
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http://www.epn.se/
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Myndighet inom ungdomspolitiska området
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare 
Ungdomsstyrelsen) 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har ett 
övergripande ansvar för att de nationella ungdoms-politiska målen får 
genomslag inom olika samhällssek-torer. Detta genomförs bland annat 
genom att myndig-heten tar fram och förmedlar kunskap om ungas 
lev-nadsvillkor. Myndigheten ansvarar också för att göra uppföljningar 
av statliga insatser för ungdomar och att utveckla 
ungdomsperspektivet i statliga myndigheter. Kommuner är en viktig 
målgrupp då myndigheten ska verka för att kommunerna utvecklar en 
ungdomspolitik och stödja utvecklingen av denna.  
 
Sedan 2012 har myndigheten även fått i uppdrag att stödja regeringen i 
arbetet med frågor som rör det civila samhället. Uppdraget innebär att 
Ungdomsstyrelsen ska ta fram och förmedla kunskap om det civila 
samhällets villkor, sammansättning och utveckling. Ungdoms-
styrelsen fungerar även som ett stöd i dialogen mellan regeringen och 
det civila samhällets organisationer inom politiken för det civila 
samhället.

För övrigt fördelar Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor bidrag till bland annat ungdoms-organisationer, 
organisationer bildade på etnisk grund, kvinnoorganisationer och 
organisationer som samlar hbt-personer. Myndigheten fördelar också 
bidrag för inter-nationellt ungdomssamarbete och till projekt som 
hand-lar om bland annat arbete och utbildning, demokrati och 
inflytandefrågor, diskriminering och jämställdhet samt rasism och 
extremism.

Myndigheter inom utbildningsområdet
Den 1 januari 2013 blev de tre myndigheterna Högskoleverket, Verket 
för högskoleservice och Internationella programkontoret för 
utbildningsområdet två, Universitetskanslersämbetet och Universitets- 
och högskolerådet.

Centrala studiestödsnämndens webbplats 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar och betalar ut studiestöd 
till studerande på olika utbildningsnivåer och hanterar återbetalningen 
av studielån. CSN admi-nistrerar även hemutrustningslånet till 
utländska med-borgare.

Högskolans avskiljandenämnds webbplats 
Högskolans avskiljandenämnd (HAN) prövar ärenden om att avskilja 
studenter från högskoleutbildning efter anmälan från rektor vid ett 
universitet eller en högskola. Avskiljandenämndens beslut kan 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Kungl. bibliotekets webbplats 
Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Huvuduppgiften 
är att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla svenskt tryckt och 
audiovisuellt material. KB samordnar de svenska 
forskningsbibliotekens arbete. KB är också ett forskningsbibliotek, 
främst inom huma-niora och samhällsvetenskap.
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Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats 
Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vilka utbildningar som ska 
ingå i yrkeshögskolan och beviljar utbildningsanordnarna statsbidrag. 
Vid myndigheten finns en tillsynsenhet som granskar och kontrollerar 
utbildningars kvalitet. Myndigheten ansvarar också för att analysera 
arbetsmarknadens behov av yrkeshögskole-utbildningar och redovisa 
de studerandes prestationer och sysselsättning efter slutförda studier. 
Vidare har myndigheten till uppgift att besluta om statligt stöd enligt 
förordningen (2000:521) om statligt stöd till komplette-rande 
utbildningar och förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss 
utbildning som rör tolkning och teckenspråk. Slutligen samordnar och 
stödjer myndig-heten en nationell struktur för validering och är den 
nationella samordningspunkten för EQF - den europeiska 
referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande.

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

Skolinspektionens webbplats 
Statens skolinspektion ansvarar för tillsyn och kvalitetsgranskning när 
det gäller bland annat skol-väsendet, särskilda utbildningsformer och 
annan pedago-gisk verksamhet. Skolinspektionen ansvarar vidare för 
så kallad tillståndsprövning när det gäller fristående skolor. Det 
innebär att myndigheten beslutar om godkännande av och rätt till 
bidrag för fristående skolor, samt om återkallande av sådant 
godkännande och sådan rätt till bidrag. Dessutom är Skolinspektionen 
värdmyndighet för Skolväsendets överklagandenämnd och vid 
Skolinspek-tionen finns också Barn- och elevombudet.

Statens skolverks webbplats 
Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för det offent-liga 
skolväsendet och för den av det allmänna anordnan-de 
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Sta-tens skolverk är 
förvaltningsmyndighet för skolväsendet samt för vissa särskilda 
utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Myndighetens 
verksamhet ska främja att alla barn, elever och vuxenstuderande får 
tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet, samt bidra till goda 
förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade 
kunskapsresultat för elever och vuxenstuderande. Skolverket ska följa 
upp och utvärdera skolväsendet, särskilda utbildningsformer och 
annan pedagogisk verksamhet samt svara för vissa styrdoku-ment.

Skolväsendets överklagandenämnds webbplats 
Skolväsendets överklagandenämnd har till uppgift att överpröva vissa 
beslut av skolhuvudmännen som bedöms vara särskilt viktiga för 
enskilda elever. Vilka beslut som får överklagas hos nämnden anges i 
skollagen (2010:800). Genom sin sammansättning av ledamöter har 
nämnden en särskild sakkunskap på skolområdet. Nämndens beslut 
med anledning av ett överklagande dit går inte att överklaga. 
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Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats 
Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för statens samlade 
stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten har i uppgift att ge 
specialpedagogiskt stöd till huvudmän inom skolväsendet, främja 
tillgången till anpassade läro-medel och fördela statsbidrag till vissa 
utbildningsan-ordnare. Dessutom är myndigheten huvudman för den 
statliga specialskolan för elever med vissa funktionsned-sättningar.

Universitetskanslersämbetet 
Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet) har tre huvuduppgifter: att 
bedriva kvalitetssäkring och juridisk tillsyn samt att ansvara för 
statistik och uppföljning på högskoleområdet.

Den kvalitetsutvärdering av universitets- och högskoleut-
bildningar som bedrivits inom Högskoleverket fortsätter inom UK-
ämbetet. Det gäller även arbetet med examens-tillståndsprövningar 
och utvärdering av kurser som inte kan ingå i en examen samt 
internationell samverkan.

Ett annat av UK-ämbetets huvuduppdrag är att utöva tillsyn 
över universitet och högskolor i Sverige. Uppdra-get har tidigare 
skötts av Högskoleverket. Myndigheten tillhandahåller även kanslistöd 
för Överklagandenämn-den för högskolan (ÖNH) och Högskolans 
avskiljande-nämnd (HAN).

UK-ämbetet ska svara för den officiella statistiken för 
högskoleväsendet, uppföljning och insamling av data inom 
högskoleområdet samt omvärldsanalys - tre upp-drag som fram till nu 
skötts av Högskoleverket. Ett av de huvudsakliga uppdragen inom 
ramen för UK-ämbetets uppföljningsansvar blir att följa upp 
effektiviteten i hög-skolans resursutnyttjande.

Universitets- och högskolerådet 
Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för upp-gifter i fråga 
om service, samordning, främjande och utvecklande verksamhet samt 
internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet.

Myndighetens uppgifter omfattar ansvar för antagnings-regler 
och antagning till högskolan, högskoleprovet och information om 
högskolestudier samt bedömning av utländsk utbildning på gymnasial 
och eftergymnasial nivå. Myndigheten är det svenska programkontoret 
för de EU-program och internationella program inom utbild-
ningsområdet som regeringen beslutat om och ansvarar för 
information om och stöd för internationellt samarbete och utbyten 
inom hela utbildningsområdet. Myndigheten ansvarar även för nordisk 
och europeisk utbytestjänst-göring för statstjänstemän samt utbildning 
inför EU:s uttagningsprov. Dessutom ansvarar myndigheten för 
statistik, uppföljning och analys inom sitt område.

Universitets- och högskolerådet arbetar vidare med att 
motverka diskriminering, främja lika rättigheter och möjligheter samt 
främja breddad rekrytering till högskolan.

Universitet och högskolor på Universitetskanslersämbetets 
webbplats 
Det finns 34 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver 
finns det ett antal enskilda utbildningsan-ordnare som har utbildningar 
som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista 
med länkar till dessa finns på Universitetskanslersämbetets webbplats. 

Överklagandenämnden för högskolans webbplats 
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är en myn-dighet som 
har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom 
högskolesektorn och yrkes-högskolan. Överklagandenämnden är sista 
instans i dessa ärenden, vilket innebär att det inte går att överklaga 
ÖNH:s beslut.
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Överklagandenämnden för studiestöds webbplats 
Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har till uppgift att 
pröva överklaganden av Centrala studiestöds-nämndens beslut om 
studiestöd.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande, Formas 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, 
Formas, stödjer och informerar om forskning inom sina områden. 
Rådet främjar ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra 
Mistra är en del av det svenska innovationssystemet för hållbar 
utveckling. Mistra investerar årligen hundratals miljoner i forskning, 
varav huvuddelen i stora forsknings-program. Enmindre del går till 
projektgrupper genom idéstöd.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd finansierar forskning 
för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Myndigheten finansierar 
både grundforskning och behovsstyrd forskning. 
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Universitet och högskolor. 
Från http://uka.se 24 sept 2015

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

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

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

Karta över universitet och högskolor 
Klicka på bilden för att förstora.
Siffrorna anger var på kartan lärosätet finns.
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Universitet
Chalmers tekniska högskola (enskild) 4  
Göteborgs universitet 4  
Handelshögskolan i Stockholm (enskild) 5  
Karlstads universitet 9  
Karolinska institutet 5  
Kungl. Tekniska högskolan 5  
Linköpings universitet 7  
Linnéuniversitetet 10, 11  
Luleå tekniska universitet 8  
Lunds universitet 3  
Mittuniversitetet 13, 14, 15 
Stockholms universitet 5  
Sveriges lantbruksuniversitet 1  
Umeå universitet 6  
Uppsala universitet 1, 2 
Örebro universitet 12  

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

Mälardalens högskola 27, 28  
Södertörns högskola 5

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

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

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

Chalmers tekniska högskola (enskild) 4  
412 96 GÖTEBORG  
Tfn: 031-772 10 00  
E-post: registrator@chalmers.se 
Webb: http://www.chalmers.se/

Göteborgs universitet 4 
Box 100  
405 30 GÖTEBORG  
Tfn: 031-786 00 00  
E-post: registrator@gu.se 
Webb: http://www.gu.se/

Handelshögskolan i Stockholm (enskild) 5 
Box 6501  
113 83 STOCKHOLM  
Tfn: 08-736 90 00  
E-post: info@hhs.se 
http://www.hhs.se/

Karlstads universitet 9 
651 88 KARLSTAD  
Tfn: 054-700 10 00  
E-post: info@kau.se 
Webb: http://www.kau.se/

Karolinska institutet 5 
171 77 STOCKHOLM 
 Tfn: 08-524 800 00  
E-post: info@ki.se 
Webb: http://ki.se/

Kungl. Tekniska högskolan 5 
100 44 STOCKHOLM  
Tfn: 08-790 60 00  
E-post: registrator@kth.se 
Webb: http://www.kth.se/

Linköpings universitet 7 
581 83 LINKÖPING  
Tfn: 013-28 10 00  
E-post: liu@liu.se 
Webb: http://www.liu.se/

Linnéuniversitetet 10, 11 
351 95 VÄXJÖ  
Tfn: 0772-28 80 00  
E-post: info@lnu.se 
Webb: http://lnu.se/

Luleå tekniska universitet 8 
971 87 LULEÅ  
Tfn: 0920-49 10 00  
E-post: universitetet@ltu.se 
Webb: http://www.ltu.se/
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Lunds universitet 3 
Box 117 221 00 LUND  
Tfn: 046-222 00 00  
E-post: registrator@lu.se 
Webb: http://www.lu.se/

Mittuniversitetet 13, 14, 15
851 70 SUNDSVALL  
Tfn: 0771-97 50 00  
E-post: info@miun.se 
Webb: http://www.miun.se/

Stockholms universitet 5 
106 91 STOCKHOLM  
Tfn: 08-16 20 00  
E-post: registrator@su.se 
Webb: http://www.su.se/

Sveriges lantbruksuniversitet 1 
Box 7070  
750 07 UPPSALA  
Tfn: 018-67 10 00  
E-post: registrator@slu.se 
Webb: http://www.slu.se/

Umeå universitet 6 
901 87 UMEÅ  
Tfn: 090-786 50 00  
E-post: umea.universitet@umu.se 
Webb: http://www.umu.se/

Uppsala universitet 1, 2
Box 256  
751 05 UPPSALA  
Tfn: 018-471 00 00  
E-post: registrator@uu.se 
Webb: http://www.uu.se/

Örebro universitet 12 
701 82 ÖREBRO  
Tfn: 019-30 30 00  
E-post: registrator@oru.se 
Webb: http://www.oru.se/

Högskolor

Blekinge tekniska högskola 16
371 79 KARLSKRONA  
Tfn: 0455-38 50 00  
E-post: registrator@bth.se 
Webb: http://www.bth.se/

Försvarshögskolan 5
Drottning Kristinas väg 37  
115 93 STOCKHOLM  
Tfn: 08-553 425 00  
E-post: exp@fhs.se 
Webb: http://www.fhs.se/sv/
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Gymnastik- och idrottshögskolan 5
Box 5626  
114 86 STOCKHOLM  
Tfn: 08-402 22 00  
E-post: registrator@gih.se 
Webb: http://www.gih.se

Högskolan i Borås 17
501 90 BORÅS  
Tfn: 033-435 40 00  
E-post: registrator@hb.se 
Webb: http://www.hb.se/

Högskolan Dalarna 18, 19
791 88 FALUN  
Tfn: 023-77 80 00  
E-post: registrator@du.se 
Webb: http://www.du.se/

Högskolan i Gävle 20
801 76 GÄVLE  
Tfn: 026-64 85 00  
E-post: registrator@hig.se 
Webb: http://www.hig.se/

Högskolan i Halmstad 21
Box 823  
301 18 HALMSTAD  
Tfn: 035-16 71 00  
E-post: registrator@hh.se 
Webb: http://www.hh.se/

Högskolan i Jönköping (enskild) 22
Box 1026  
551 11 JÖNKÖPING  
Tfn: 036-10 10 00 
E-post: info@ju.se 
Webb: http://www.ju.se/

Högskolan Kristianstad 23
291 88 KRISTIANSTAD  
Tfn: 044-20 30 00  
E-post: info@hkr.se 
Webb: http://www.hkr.se/  

Högskolan i Skövde 24
Box 408  
541 28 SKÖVDE  
Tfn: 0500-44 80 00  
E-post: registrator@his.se 
Webb: http://www.his.se/

Högskolan Väst 25
461 86 TROLLHÄTTAN  
Tfn: 0520-22 30 00  
E-post: registrator@hv.se 
Webb: http://www.hv.se/

Malmö högskola 26
205 06 MALMÖ  
Tfn: 040-665 70 00  
E-post: info@mah.se 
Webb: http://www.mah.se/
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Mälardalens högskola 27, 28
Box 883  
721 23 VÄSTERÅS  
Tfn: 021-10 13 00  
E-post: info@mdh.se 
Webb: http://www.mdh.se/

Södertörns högskola 5
Alfred Nobels allé 7  
141 89 HUDDINGE  
Tfn: 08-608 40 00  
E-post: info@sh.se 
Webb: http://www.sh.se

Konstnärliga högskolor

Beckmans designhögskola (enskild) 5
Brahegatan 10  
114 37 STOCKHOLM  
Tfn: 08-660 20 20 
E-post: info@beckmans.se 
Webb: http://www.beckmans.se/

Konstfack 5
Box 3601  
126 27 STOCKHOLM  
Tfn: 08-450 41 00  
E-post: registrator@konstfack.se 
Webb: http://www.konstfack.se/   

Kungl. Konsthögskolan 5
Box 16315  
103 26 STOCKHOLM  
Tfn: 08-614 40 00  
E-post: info@kkh.se 
Webb: http://www.kkh.se/

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 5
Box 27711  
115 91 STOCKHOLM  
Tfn: 08-16 18 00  
E-post: info@kmh.se 
Webb: http://www.kmh.se/

Stockholms konstnärliga högskola 5
(den 1 januari 2014 gick Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan 
i Stockholm och Stockholms dramatiska högskola samman till 
Stockholms konstnärliga högskola) 
Box 24045 
104 50 Stockholm 
Tfn: 08-494 000 00 
E-post: info@uniarts.se 
Webb: http://www.uniarts.se/
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Övriga enskilda utbildningsanordnare

Ericastiftelsen 5
Odengatan 9  
114 24 Stockholm  
Tfn: 08-402 17 60  
E-post: mail@ericastiftelsen.se 
Webb: http://www.ericastiftelsen.se/

Ersta Sköndal högskola 5
Box 11189  
100 61 STOCKHOLM  
Tfn: 08-555 050 00  
E-post: info@esh.se 
Webb: http://www.esh.se/

Högskolan Evidens 4
Packhusplatsen 2  
411 13 GÖTEBORG  
Tfn: 031-10 98 30  
E-post: info@evidens4u.se 
Webb: http://www.evidens4u.se

Gammelkroppa skogsskola 29
Box 64  
682 22 FILIPSTAD  
Tfn: 0590-910 10 el. 910 11 
E-post: skogsskolan@gammelkroppa.pp.se 
Webb: http://www.gammelkroppa.pp.se/

Johannelunds teologiska högskola 1
Heidenstamsgatan 75  
754 27 UPPSALA  
Tfn: 018-16 99 00  
E-post: johannelund@efs.svenskakyrkan.se 
Webb: http://www.johannelund.nu/

Newmaninstitutet 1
Slottsgränd 6  
753 09 UPPSALA  
Tfn: 018-580 07 00 
E-post: adm@newman.se 
Webb: http://www.newman.se/

Röda korsets högskola 5
Teknikringen 102  
15 STOCKHOLM  
Tfn: 08-690 01 00  
E-post: info@rkh.se 
Webb: http://www.rkh.se/

Sophiahemmet högskola 5
Box 5605  
114 86 STOCKHOLM  
Tfn: 08-406 20 00  
E-post: info@sophiahemmethogskola.se 
Webb: http://www.sophiahemmethogskola.se/
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Stockholms Musikpedagogiska Institut 5
Box 26164  
100 41 STOCKHOLM  
Tfn: 08-611 05 02  
E-post: info@smi.se 
Webb: http://www.smi.se

Svenska institutet för kognitiv psykoterapi 5
Sabbatsbergs Sjukhus  
Box 6401  
113 82 STOCKHOLM  
Tfn: 08-690 52 60  
E-post: info@cbti.se 
Webb: http://www.cbti.se

Stockholms akademi för psykoterapeututbildning 5
Brännkyrkagatan 76  
118 23 STOCKHOLM  
Tfn: 08-642 10 24 
E-post: info@sapu.se 
Webb: http://www.sapu.se/

Teologiska Högskolan, Stockholm 5
Åkeshovsvägen 29  
168 39 BROMMA  
Tfn: 08-564 357 00  
E-post: ths@ths.se 
Webb: http://www.ths.se/

  

Örebro teologiska högskola 12 
Box 1623  
701 16 ÖREBRO  
Tfn: 019-30 77 50   
E-post: missionsskolan@evangeliskafrikyrkan.se 
Webb: http://www.orebromissionsskola.se/
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Delämnen

Göteborgs universitet
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Box 300, 405 30 Göteborg 
Tel: 46 (0)31-786 00 00 
Besöksadress: Västra Hamngatan 25, Göteborg 
E-post: kansli.ufn@ped.gu.se 
Webbsida: www.ufn.gu.se

Karlstads universitet
Lärarutbildningen  

Karlstads universitet
Institutionen för pedagogiska studier 
Drama, pedagogik, pedagogiskt arbete, specialpedagogik

Linköpings universitet 
Utbildningsvetenskap

Linnéuniversitetet
Nämnden för lärarutbildning

Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet
Stockholms universitet erbjuder ett stort utbud av program och kurser 
som leder till lärarexamen, och som ger kompetens att arbeta som 
lärare i olika ämnen, inom olika verksamheter och för olika åldrar. 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del av 
lärarutbildningen, där praktik och teori knyts samman.

Lärarutbildningarna har nära koppling till aktuell forskning inom såväl 
ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. 
Lärarutbildningen för samtliga kategorier av lärare är påbyggbar så att 
alla har möjlighet att avlägga en magister- eller masterexamen. 
Därmed öppnas också vägen till fortsatta studier på forskarnivå. 
Ansvaret för lärarprogrammen ligger hos hemvister.

Lärarprogrammen vid Stockholms universitet är: 
Förskollärarprogrammet, Förskollärarprogrammet för barnskötare, 
Grundlärarprogrammet, Ämneslärarprogrammet och 
Yrkeslärarprogrammet. Dessutom finns Kompletterande pedagogisk 
utbildning (KPU), Civilingenjör och lärare, Speciallärarprogrammet 
och Specialpedagogprogrammet.

Stockholms universitet erbjuder vidareutbildning av lärare utan 
examen, VAL, och utländska lärares vidareutbildning, ULV, och det 
som krävs för lärarlegitmation.

Välkommen till lärarutbildningarna vid Stockholms universitet!

Umeå universitet
Lärarhögskolan vid Umeå universitet).

Örebro universitet
Institutionen för läkarutbildning 

Linköpings universitet 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)
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Linnéuniversitetet 
Institutionen för pedagogik
Ämnen: Pedagogik, Behandlingspedagogik och Specialpedagogik
Linnéuniversitetet 
Institutionen för utbildningsvetenskap
Ämnen: Pedagogik och utbildningsvetenskap

Lunds universitet 
Institutionen för utbildningsvetenskap 

Mittuniversitetet 
Utbildningsvetenskap (UTV)

Stockholms universitet 
CeHum - Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik

Stockholms universitet 
Institutionen för pedagogik och didaktik

Stockholms universitet 
Specialpedagogiska institutionen

Stockholms universitet 
CESAM - Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Umeå universitet 
Estetiska ämnen

Umeå universitet 
Pedagogik

Umeå universitet 
Tillämpad utbildningsvetenskap

Umeå universitet 
Centrum för skolledarutveckling

Uppsala universitet 
SALT 
(Forum for advanced studies in arts, languages and theology) arbetar 
för att utveckla forskningens och utbildningens internationella och 
tvärvetenskapliga karaktär på uppdrag av fakulteterna vid Engelska 
Parken och Blåsenhus. Målet för SALT är att skapa en plattform där 
forskare, lärare och doktorander inom campus möts kring 
gemensamma arrangemang.

Örebro universitet 
Pedagogik

Uppsala universitet 
Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Högskolan i Borås 
Sektionen för förskollärarutbildning 

Högskolan i Borås 
Sektionen för lärarutbildningen

Högskolan i Borås 
Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning
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http://lnu.se/amnen/pedagogik
http://lnu.se/amnen/behandlingspedagogik
http://lnu.se/amnen/specialpedagogik
http://lnu.se/amnen/pedagogik
http://lnu.se/amnen/utbildningsvetenskap
http://www.ht.lu.se/institutioner/institutionen-for-utbildningsvetenskap/
http://www.miun.se/universitetet/organisation/avdelningar/utv
http://www.cehum.su.se/
http://www.edu.su.se/
http://www.specped.su.se/
http://www.cesam.su.se/
http://www.estet.umu.se/
http://www.pedag.umu.se/
http://www.edusci.umu.se/
http://www.pol.umu.se/cpd/
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=SVO:2
http://www.oru.se/Institutioner/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/Amnen/Amnen/Pedagogik/
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=LU&languageId=3


Högskolan Dalarna 
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Högskolan i Gävle--
Akademin för utbildning och ekonomi

Högskolan i Halmstad 
Akademin för lärande, humaniora och samhälle 
Akademin för lärande, humaniora och samhälle bedriver 
grundutbildning, fortbildning, forskning, och regional och 
internationell samverkan inom lärarutbildning, humaniora och 
samhällsvetenskap. 

Högskolan i Halmstad 
LÄRANDE

Högskolan i Jönköping 
Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan Kristianstad 
Sektionen för lärande och miljö (LM)

Högskolan Kristianstad Grundlärarutbildning med inriktning mot 
arbete i grundskolans årskurs 4-6 (vt2016) 

Högskolan Kristianstad
Forskning
Forskning ämnesvis
Vid Högskolan Kristianstad bedrivs forskning inom många olika 
ämnen. Nedan listas ämnena i bokstavsordning.

A 
Astronomi 
B 
Barn- och ungdomslitteratur 
Biologi 
Biomedicin 
D 
Datalogi 
Didaktik 
E 
Ekologi 
Ekonomi 
Elektronik 
Engelska 
F 
Folkhälsovetenskap 
Fysik 
G 
Geografi 
Geovetenskap 
H 
Historia 
I 
Informatik 
J 
Juridik 
K 
Kemi 
Kriminologi 
L 
Landskapsvetenskap 
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http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Akademier/Akademin-Utbildning-halsa-och-samhalle/
http://www.hig.se/Organisation/Akademier/Akademin-for-utbildning-och-ekonomi.html
http://www.hh.se/akademinforlarandehumanioraochsamhalle.65442033.html
http://ju.se/om-oss/hogskolan-for-larande-och-kommunikation.html
http://www.hkr.se/sv/om-hkr/organisation/sektioner/sektionen-for-larande-och-miljo/
http://www.hkr.se/sv/utbildningar/programsida/?pCode=lags4&year=vt2016
http://www.hkr.se/sv/utbildningar/programsida/?pCode=lags4&year=vt2016
http://www.hkr.se/sv/utbildningar/programsida/?pCode=lags4&year=vt2016
http://www.hkr.se/sv/forskning/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/barn-och-ungdomslitteratur/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/biologi/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/datalogi/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/didaktik-allman-didaktik/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/ekonomi/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/elektronik/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/engelska/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/folkhalsovetenskap/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/historia/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/informatik/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/juridik/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/kemi/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/kriminologi/


Litteraturvetenskap 
M 
Mat- och måltidskunskap 
Matematik 
Matematikämnets didaktik 
Miljöteknik 
N 
Naturvetenskapliga ämnenas didaktik 
O 
Omvårdnad 
Oral hälsa 
P 
Pedagogik 
Personal- och arbetslivsvetenskap 
Psykologi 
S 
Sociologi 
Svenska

Högskolan i Skövde
Institutionen för hälsa och lärande

Högskolan Väst
Institutionen för individ och samhälle 

Malmö högskola 
Lärande och samhälle

Södertörns högskola 
Kultur och lärande
Institutionen för kultur och lärande består av ämnena engelska, estetik, 
estetiska lärprocesser, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, 
litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, 
retorik och svenska, samt lärarutbildningen och Centrum för praktisk 
kunskap.

Södertörns högskola 
Naturvetenskap, miljö och teknik
På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs 
utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik 
och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik, 
måltidskunskap och geografi. Detta utgör grunden till en 
mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap.

Högskolan Kristianstad 
Matematikämnets didaktik 

Högskolan Kristianstad 
Didaktik 
 
Högskolan Kristianstad 
Naturvetenskapliga ämnenas didaktik 

Högskolan Kristianstad 
Pedagogik  
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http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/litteraturvetenskap/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/mat-och-maltidskunskap/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/matematikamnets-didaktik-/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/miljoteknik/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/naturvetenskapliga-amnenas-didaktik-/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/omvardnad/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/oral-halsa/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/pedagogik/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/personal-och-arbetslivsvetenskap/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/psykologi/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/sociologi/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/svenska/
http://www.his.se/om-oss/Organisation/Organisation-och-verksamhet/Institutioner/Institutionen-for-halsa-och-larande/
http://www.hv.se/sv/institutionen-is/organisation
http://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/styrning/Fakulteter/Larande-och-samhalle/
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_institutionen_1353395800681
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_institutionen_1353396001830
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_institutionen_1353396001830
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/matematikamnets-didaktik-/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/didaktik-allman-didaktik/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/naturvetenskapliga-amnenas-didaktik-/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/pedagogik/


Folkbildningsnätet 14/2 2017

Startsidan

Folkbildning
Allmänt
Arkiv
Bibliotek
Demokratiutveckling
Distansutbildning & flexibelt lärande
Folkbildningshistoria
Folkhögskolor
Forskning
Framsyn
Lärcentra
Nordisk kontakt
Nätverk
Pedagogik
Pedagogiskt utvecklingsarbete
Redaktionen
Seminarier, föreläsningar och konferenser
Studieförbund
Utbildning
Utvärdering

Funktionsnedsättning
Allmänt
Arkiv - äldre IT-projekt
Distansutbildning - funktionsnedsättning
Hjälpmedel

Hörselskadade
Idrott för funktionsnedsatta
Kognitiv funktionsnedsättning
Läs- och skrivsvårigheter
Neurologiska funktionsnedsättningar
Neuropsykiatriska funktionshinder
Olika funktionsnedsättningar
Samhälle och arbetsmarknad
Sex och samlevnad
Synskadade
Teckenspråk
Tillgänglighet
Utbildning

Historia
Allmänt 
Andra världskriget 
Antiken
Arkiv & Museum
Folkmord, rasism, mänskliga rättigheter
Forntiden
Första världskriget
Genushistoria
Historiesyn och forskning
Historiska kartor
Industri- och ekonomisk historia
Kalla kriget
Kända personer
Länder och regioners historia
Medeltiden
Medicinsk historia
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https://www.folkbildning.net/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/allmant/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/arkiv/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/bibliotek/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/demokratiutveckling/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/distansutbildning-flexibelt-larande/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/folkbildningshistoria/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/folkhogskolor/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/forskning/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/framsyn/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/larcentra/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/nordisk-kontakt/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/natverk/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/pedagogik1/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/pedagogiskt-utvecklingsarbete/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/redaktionen/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/seminarier-forelasningar-och-konferenser/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/studieforbund/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/utbildning1/
https://www.folkbildning.net/amnen/folkbildning/utvardering/
https://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/
https://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/allmant/
https://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/arkiv---aldre-it-projekt/
https://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/distansutbildning/
https://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/hjalpmedel/
https://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/horselskadade/
https://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/idrott-for-funktionshindrade/
https://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/begavningshandikapp2/
https://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/las-och-skrivsvarigheter/
https://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/neurologiska-funktionshinder/
https://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/neuropsykiatriska-funktionshinder/
https://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/olika-funktionshinder/
https://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/samhalle-och-arbetsmarknad/
https://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/sex-och-samlevnad/
https://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/synskadade/
https://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/teckensprak/
https://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/tillganglighet/
https://www.folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning/utbildning/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/allmant-1/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/andra-varldskriget-/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/antiken-/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/arkiv--museum/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/folkmord-rasism-manskliga-rattigheter/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/forntiden-/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/forsta-varldskriget-/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/genushistoria/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/historiesyn-och-forskning/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/historiska-kartor/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/industri-och-ekonomisk-historia-/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/kalla-kriget-/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/kanda-personer/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/lander-och-regioners-historia/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/medeltiden-/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/medicinsk-historia/


Medier - tidningar, tv, webb om historia
Mellankrigstiden
Nya tiden: 1500--
Pedagogik - Historia
Släktforskning
Sveriges historia

Hälsa
Allergi och överkänslighet
Allmänt
Alternativmedicin
Anatomi
Barn - hälsa & sjukdomar
Ergonomi
Folkhälsoarbete
Frisk- & hälsovård
Hälsa i organisationer och arbetsliv
Mat och dryck
Patientinformation
Psykologi och psykiatri
Sex och samlevnad
Sjukdomar
Stress och utbrändhet
Åldrande

Idrott & fritid
Allmänt
Cykling
Dans
Dopning
Friluftsliv

Fritidsledare
Föreningsutveckling
Idrott för funktionshindrade
Idrottsforskning
Idrottsgrenar
Idrottshistoria
Idrottspsykologi
Idrottsutbildning
Ledarskap
Lek & spel
Motionsidrott
Olympiska spelen
Politik och idrott
Träningslära

Internationellt
Allmänt
Barn
Befolkning
Bidrag och stipendier 
Bistånd och solidaritet
Flyktingar
Fredsfrågan
Genus
Globala miljöfrågor
Globalt folkbildningsarbete
Internationell ekonomi & handel
Internationell kultur
Kalendarium
Länder & regioner
Mänskliga rättigheter
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https://www.folkbildning.net/amnen/historia/medier--tidningar-tv-webb-om-historia/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/mellankrigstiden-/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/nya-tiden-1500-/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/pedagogik--historia/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/slaktforskning/
https://www.folkbildning.net/amnen/historia/sveriges-historia1/
https://www.folkbildning.net/amnen/halsa/
https://www.folkbildning.net/amnen/halsa/allergi-och-overkanslighet/
https://www.folkbildning.net/amnen/halsa/allmant/
https://www.folkbildning.net/amnen/halsa/alternativmedicin/
https://www.folkbildning.net/amnen/halsa/anatomi/
https://www.folkbildning.net/amnen/halsa/barn--halsa-sjukdomar/
https://www.folkbildning.net/amnen/halsa/ergonomi/
https://www.folkbildning.net/amnen/halsa/folkhalsoarbete/
https://www.folkbildning.net/amnen/halsa/frisk--halsovard/
https://www.folkbildning.net/amnen/halsa/halsa-i-organisationer-och-arbetsliv/
https://www.folkbildning.net/amnen/halsa/mat-och-dryck/
https://www.folkbildning.net/amnen/halsa/patientinformation/
https://www.folkbildning.net/amnen/halsa/psykologi-och-psykiatri1/
https://www.folkbildning.net/amnen/halsa/sex-och-samlevnad1/
https://www.folkbildning.net/amnen/halsa/sjukdomar/
https://www.folkbildning.net/amnen/halsa/stress-och-utbrandhet/
https://www.folkbildning.net/amnen/halsa/aldrande/
https://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/
https://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/allmant/
https://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/cykling/
https://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/dans/
https://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/dopning/
https://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/friluftsliv/
https://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/fritidsledare/
https://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/foreningsutveckling/
https://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/idrott-for-funktionshindrade/
https://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/idrottsforskning/
https://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/idrottsgrenar/
https://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/idrottshistoria/
https://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/idrottspsykologi/
https://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/idrottsutbildning/
https://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/ledarskap/
https://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/lek-spel/
https://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/motionsidrott/
https://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/olympiska-spelen/
https://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/politik-och-idrott/
https://www.folkbildning.net/amnen/idrott-fritid/traningslara/
https://www.folkbildning.net/amnen/internationellt/
https://www.folkbildning.net/amnen/internationellt/allmant/
https://www.folkbildning.net/amnen/internationellt/barn/
https://www.folkbildning.net/amnen/internationellt/befolkning/
https://www.folkbildning.net/amnen/internationellt/bidrag-och-stipendier-/
https://www.folkbildning.net/amnen/internationellt/bistand-och-solidaritet/
https://www.folkbildning.net/amnen/internationellt/flyktingar/
https://www.folkbildning.net/amnen/internationellt/fredsfragan/
https://www.folkbildning.net/amnen/internationellt/genus/
https://www.folkbildning.net/amnen/internationellt/globala-miljofragor/
https://www.folkbildning.net/amnen/internationellt/globalt-folkbildningsarbete/
https://www.folkbildning.net/amnen/internationellt/internationell-ekonomi-handel/
https://www.folkbildning.net/amnen/internationellt/internationell-kultur/
https://www.folkbildning.net/amnen/internationellt/kalendarium/
https://www.folkbildning.net/amnen/internationellt/lander-regioner1/
https://www.folkbildning.net/amnen/internationellt/manskliga-rattigheter/


Nyhetsrapportering
Omvärldsbevakning
Organisationer och rörelser
Resor

Kultur
Allmänt
Arbeta med kultur
Arkitektur
Barn och unga
Berättande
Bild & Konst
Drama - Teater
Film
Form & Design
Foto
Hantverk
IKT-projekt i Folkbildningen - 2001-2006
Inredning
Kulturnät
Kulturtidskrifter
Litteratur & Författare
Litteratur, läsning & författare
Mode
Museer
Musik
Om böcker, bokhistoria och förlag
Poesi
Skriva själv 

Livsåskådning & filosofi
Allmänt
Arkiv - Äldre IT-projekt
Etik
Filosofi & Idéhistoria
Livsåskådning - pedagogik
Livsåskådningar
Livsåskådningar & livsfrågor
Medier - tv, radio
Personligheter
Religioner 

Media & IT
Allmänt
Bilder & bildbehandling
Hårdvara
Informationssamhället
Informationssökning
Internet
IT-termer
Journalistik
Källkritik
Ljud
Massmedier
Mediegranskning
Mobilt
Pedagogik - IT
Pedagogik - media
Programvara
Webbpublicering
Video 

490

https://www.folkbildning.net/amnen/internationellt/nyhetsrapportering/
https://www.folkbildning.net/amnen/internationellt/omvarldsbevakning/
https://www.folkbildning.net/amnen/internationellt/organisationer-och-rorelser/
https://www.folkbildning.net/amnen/internationellt/resor/
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https://www.folkbildning.net/amnen/kultur/foto/
https://www.folkbildning.net/amnen/kultur/hantverk/
https://www.folkbildning.net/amnen/kultur/projekt-inom-folkbildningen---aldre/
https://www.folkbildning.net/amnen/kultur/inredning/
https://www.folkbildning.net/amnen/kultur/kulturnat/
https://www.folkbildning.net/amnen/kultur/kulturtidskrifter/
https://www.folkbildning.net/amnen/kultur/litteratur--forfattare/
https://www.folkbildning.net/amnen/kultur/litteratur-forfattare/
https://www.folkbildning.net/amnen/kultur/kladhistoria-och-mode/
https://www.folkbildning.net/amnen/kultur/museer/
https://www.folkbildning.net/amnen/kultur/musik/
https://www.folkbildning.net/amnen/kultur/om-bocker-bokhistoria-och-forlag/
https://www.folkbildning.net/amnen/kultur/poesi/
https://www.folkbildning.net/amnen/kultur/skriva-sjalv/
https://www.folkbildning.net/amnen/livsaskadning-filosofi/
https://www.folkbildning.net/amnen/livsaskadning-filosofi/allmant/
https://www.folkbildning.net/amnen/livsaskadning-filosofi/arkiv---aldre-it-projekt/
https://www.folkbildning.net/amnen/livsaskadning-filosofi/etik/
https://www.folkbildning.net/amnen/livsaskadning-filosofi/filosofi-idehistoria/
https://www.folkbildning.net/amnen/livsaskadning-filosofi/livsaskadning--pedagogik/
https://www.folkbildning.net/amnen/livsaskadning-filosofi/livsaskadningar/
https://www.folkbildning.net/amnen/livsaskadning-filosofi/livsaskadningar-livsfragor/
https://www.folkbildning.net/amnen/livsaskadning-filosofi/medier--tv-radio/
https://www.folkbildning.net/amnen/livsaskadning-filosofi/personligheter/
https://www.folkbildning.net/amnen/livsaskadning-filosofi/religioner/
https://www.folkbildning.net/amnen/media-it/
https://www.folkbildning.net/amnen/media-it/allmant/
https://www.folkbildning.net/amnen/media-it/bildbehandling/
https://www.folkbildning.net/amnen/media-it/hardvara/
https://www.folkbildning.net/amnen/media-it/informationssamhallet/
https://www.folkbildning.net/amnen/media-it/informationssokning/
https://www.folkbildning.net/amnen/media-it/internet/
https://www.folkbildning.net/amnen/media-it/it-termer/
https://www.folkbildning.net/amnen/media-it/journalistik/
https://www.folkbildning.net/amnen/media-it/kallkritik/
https://www.folkbildning.net/amnen/media-it/ljud/
https://www.folkbildning.net/amnen/media-it/massmedier/
https://www.folkbildning.net/amnen/media-it/mediegranskning/
https://www.folkbildning.net/amnen/media-it/mobilt/
https://www.folkbildning.net/amnen/media-it/pedagogik--it/
https://www.folkbildning.net/amnen/media-it/pedagogik--media/
https://www.folkbildning.net/amnen/media-it/programvara/
https://www.folkbildning.net/amnen/media-it/webbpublicering/
https://www.folkbildning.net/amnen/media-it/video/


Natur, teknik & miljö
Allmänt
Bioteknik
Djur
Energi
Fysik
Geologi
Kemi
Matematik
Meteorologi & hydrologi
Miljö
Naturkunskap
Rymden
Teknik 

Samhälle
Alkohol- och droger
Alkohol- och drogpolitik
Allmänt
Arbete och arbetsmarknad
Arkiv - Äldre IT-projekt
Barn och unga
Boende
Civilsamhället
Demokrati
Diskriminering
Ekonomi
Europeiska Unionen
Familj
Folkrörelser
Forskning

Föreningskunskap
Föreningsliv & föreningskunskap
Genus
Hållbar utveckling
Kommunikationer
Konsument
Lag och rätt
Landsbygd
Mångkulturellt samhälle
Offentliga sektorn - myndigheter och förvaltning
Politik
Politiska ideologier
Politiska rörelser
Seniorer
Socialt arbete
Sociologi
Statistik
Studier och studievägledning 

Språk
Alla språk - blandade
Allmänt
Antika och äldre språk
Arkiv - Äldre IT-projekt
Kommunikation
Kommunikation & Retorik
Kul med språkÖvrigt
ÖvrigtÖvrigt
Övrigt Lingvistik / Språkvård
Olika språk A - U
Ordböcker & lexikon
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https://www.folkbildning.net/amnen/natur-teknik-miljo/
https://www.folkbildning.net/amnen/natur-teknik-miljo/allmant/
https://www.folkbildning.net/amnen/natur-teknik-miljo/bioteknik/
https://www.folkbildning.net/amnen/natur-teknik-miljo/djur/
https://www.folkbildning.net/amnen/natur-teknik-miljo/energi/
https://www.folkbildning.net/amnen/natur-teknik-miljo/fysik/
https://www.folkbildning.net/amnen/natur-teknik-miljo/geologi/
https://www.folkbildning.net/amnen/natur-teknik-miljo/kemi/
https://www.folkbildning.net/amnen/natur-teknik-miljo/matematik/
https://www.folkbildning.net/amnen/natur-teknik-miljo/meteorologi-hydrologi/
https://www.folkbildning.net/amnen/natur-teknik-miljo/miljo/
https://www.folkbildning.net/amnen/natur-teknik-miljo/naturkunskap/
https://www.folkbildning.net/amnen/natur-teknik-miljo/rymden/
https://www.folkbildning.net/amnen/natur-teknik-miljo/teknik/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/alkohol-och-droger/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/alkohol-och-drogpolitik/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/allmant/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/arbete-och-arbetsmarknad/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/arkiv---aldre-it-projekt/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/barn-och-unga/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/boende/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/civilsamhallet/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/demokrati/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/diskriminering/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/ekonomi/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/europeiska-unionen/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/familj/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/folkrorelser/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/forskning/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/foreningskunskap/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/foreningsliv-foreningskunskap/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/genus/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/hallbar-utveckling/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/kommunikationer/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/konsument/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/lag-och-ratt/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/landsbygd/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/mangkulturellt-samhalle/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/offentliga-sektorn--myndigheter-och-forvaltning/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/politik/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/politiska-ideologier1/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/politiska-ideologier/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/seniorer/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/socialt-arbete/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/sociologi/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/statistik/
https://www.folkbildning.net/amnen/samhalle/studier-och-studievagledning/
https://www.folkbildning.net/amnen/sprak/
https://www.folkbildning.net/amnen/sprak/alla-sprak--blandade/
https://www.folkbildning.net/amnen/sprak/allmant/
https://www.folkbildning.net/amnen/sprak/antika-och-aldre-sprak/
https://www.folkbildning.net/amnen/sprak/arkiv---aldre-it-projekt/
https://www.folkbildning.net/amnen/sprak/kommunikation1/
https://www.folkbildning.net/amnen/sprak/kommunikation/
https://www.folkbildning.net/amnen/sprak/kul-med-sprak/
https://www.folkbildning.net/amnen/ovrigt/
https://www.folkbildning.net/amnen/ovrigt/ovrigt/
https://www.folkbildning.net/amnen/ovrigt/
https://www.folkbildning.net/amnen/ovrigt/ovrigt/
https://www.folkbildning.net/amnen/sprak/lingvistik-sprakvard/
https://www.folkbildning.net/amnen/sprak/olika-sprak-a--u/
https://www.folkbildning.net/amnen/sprak/ordbocker-lexikon/


SFI/SAS
Skriva
Svenska 

Söktjänster & Ämnessamlingar
Allmänt
Bibliotekskataloger
Blogg & Twitter
Nyhetssök - söktjänster för senaste nytt
Söktjänster - olika slags
Uppsatser och artiklar
Uppslagsverk
Ämnesresurser - för skolan
Ämnesresurser - ordnade ämnesvis
Ämnesresurser på engelska 

Övrigt
Övrigt 
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https://www.folkbildning.net/amnen/sprak/sfisas/
https://www.folkbildning.net/amnen/sprak/skriva/
https://www.folkbildning.net/amnen/sprak/svenska/
https://www.folkbildning.net/amnen/soktjanster-lanksamlingar/
https://www.folkbildning.net/amnen/soktjanster-lanksamlingar/allmant/
https://www.folkbildning.net/amnen/soktjanster-lanksamlingar/bibliotekskataloger/
https://www.folkbildning.net/amnen/soktjanster-lanksamlingar/bloggsok--letar-upp-bloggar/
https://www.folkbildning.net/amnen/soktjanster-lanksamlingar/nyhetssok--soktjanster-for-senaste-nytt/
https://www.folkbildning.net/amnen/soktjanster-lanksamlingar/soktjanster--olika-slags/
https://www.folkbildning.net/amnen/soktjanster-lanksamlingar/uppsatser-och-artiklar/
https://www.folkbildning.net/amnen/soktjanster-lanksamlingar/uppslagsverk/
https://www.folkbildning.net/amnen/soktjanster-lanksamlingar/amnesresurser--for-skolan/
https://www.folkbildning.net/amnen/soktjanster-lanksamlingar/amnesresurser--ordnade-efter-amnen/
https://www.folkbildning.net/amnen/soktjanster-lanksamlingar/amnesresurser-pa-engelska/
https://www.folkbildning.net/amnen/ovrigt/
https://www.folkbildning.net/amnen/ovrigt/ovrigt/


SW   . 7958 Sociala miljöer o sociala 
verksamheter i boendet. 

Byggnader:
7281 Bostadhus och bostäder allmänt. Bostäder i tätorter. Bostäder på 
den egentliga landsbygden. 72818 Provisoriska bostäder. Nödbostäder 
Baracker. 7282 Flerfamiljshus i flera våningar och trapphusenheter. 
728222 Flerfamiljshus med stort antal trapphus och lägenheter. 
728224 Flerfamiljshus med mindre än 12 lägenheter. 728226 
Kollektivhus. 7283 En och två-familjshus. Villor. Radhus. Vinkelhus. 
72831 Radhus. 72834 Tvåfamiljshus. Kopplade hus. 72837 
Enfamiljshus. Friliggande hus. Villor. Egnahem. 72838 Marknära hus. 
Vinkelhus. Atriumhus. 7284 Klubbhus. Föreningshus. 7285 Hotell. 
Gästgivargårdar. Motell. 72851 Hotell i städer och tätorter. 72852 
Hotell vid badorter o.dyl. 72853 Gästgivargårdar. Motell. 728 54 
Ungdomshärbärgen. 7286 Lantgårdar. Bondgårdar. 7287 Fritidshus. 
Sommarvillor. Sportstugor. 72871 Weekendvåningar o.dyl.72876 
Husvagnar. Trailers. 72877 Husbåtar. 7288 Borgar. Slott. Herrgårdar. 
72881 Borgar (befästa). 72882 Slott. 72883 Herrgårdar. 7289 
Ekonomibyggnader o d se även 7254. 

Migrationsverket 
601 70 Norrköping  
Telefon 0771 - 235 235  
Ansvarar för tillstånd eller visum för besök, tillstånd för bosättning i 
Sverige, asylprocessen (från ansökan till uppehållstillstånd eller 
självmant återvändande), medborgarskap och stöd för frivillig 
återvandring.  

493

http://wimnell.com/omr7958.html
http://wimnell.com/omr7958.html
http://www.migrationsverket.se/


SW   . 7959 Sociala miljöer o verks.i 
allmänna grupper o d. 

Organisationernas verksamheter enligt deras syften ingår i de särskilda 
fackområden där de är verksamma. Sociala miljöer för de här angivna 
typerna av sammanslutningar kan också ingå i 7951-7958.
7959 Allmänt. 79591 Olika slag av sammanslutningar. 795910 
Allmänt om verksamheter i sammanslutningar. 7959101 Allmän 
karaktär. Grundande. Upplösning. Stadgar. 7959102 Medlemmar. 
Rättigheter. Skyldigheter. 7959103 Fonder. Tillgångar. 7959104 
Förvaltningsorgan.Generalförsamlimng. Utskott. Styrelse. Expedition. 
7959105 Verksamhet. Sammanträden. Protokoll. Publikationer över 
utförda arbeten. Årsberättelser. Verksamhetsberättelser. 7959106 
Tävlingar. Utställningar. Prov. Diplom. Betyg. Pris. 7959107 
Tillkännagivanden. Manifestationer. Kungörelser. 7959108 Personal.

795911 Officiella sammanslutningar. Akademier. 795912 Icke-
officiclla, halvofficiella sammanslutningar. Allmännyttiga sällskap och 
föreningar. 795121 Organisationer, sällskap, rörelser med allmän 
inriktning. Ungdomsrörelser, t ex. scoutlörelser. 7959122 
Organisationer för främjande av vetenskap och kultur. 795123 
Organisationer, rörelser med speciellt syfte eller verksamhetsfält. 
7951234 Organisationer, rörelser med ideologisk eller religiös 
inriktning. 7951235 Humanitära organisationer, rörelser med 
filantropiska och rehabiliterande syften. 7951236 Esoteriska, mer eller 
mindre hemliga . Kriminella, helt eller delvis hemliga rörelser. 
Ordenssällskap. Frimurare.Odd fellows, Lions m fl. 7951237 Klubbar. 
Sällskapsföreningar. Cirklar. Sociala klubbar. Rotary. 79513 Möten, 
kongresser, konferenser. 79514 Icke-permanenta utställningar. 
Salonger. Mässor. Världsutställningar. Allmänna internationella 

utställningar. Fackutställningar. Mässor. Vandringsutställningar. 79515 
Affärs- och industriföretag. Firmor.79516 Vetenskapliga och tekniska 
insitutioner och tjänster. 79517 Festligheter. Jubileer. Mottagningar. 
(SAB Kt , Bk . DC, DK 06 utom 069)
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SW   796/799 Sport, idrott o d.

796 Sport. Idrott. Kroppsövningar. Gymnastik.7960 Allmänt. 7961 
Lek o vederkvickelse i det fria. 7962 Motions- och 
skicklighetstävlingar med redskap, t.ex. krocket, bowling. 7963 
Bollspel. 7964 Gymnastik. Fri-idrott. Allmän idrott. 7965 Fotvandring. 
Bergsbestigning. Orientering. 7966 Cykel. 7967 Motorsport. 7968 
Kamp- och försvarssporter. 7969 Vintersport. 797 Vattensport. 
Simsport. Flygsport. 798 Ridsport. Hästsport. Sport med andra djur. 
799 Sportfiske. Jaktsport. Sportskytte.
(SAB R utom Rc o Re, Qgah, Qgbh. DC, DK 796-799) 

Gymnastik- och idrottshögskolan 
Box 5626  
114 86 STOCKHOLM  
Tfn: 08-402 22 00  
E-post: registrator@gih.se 
Webb: http://www.gih.se

Startsida
Utbildning
Forskning
Samverkan
Om GIH
Bibliotek

200år
GIH aktuellt
GIH:s campus
GIH:s historia
GIH:s organisation
GIH:s styrdokument
Jobba på GIH
Kontakta GIH
Nödsituationer
Nyhetsbrev
Press
Valet 2014
Almedalen 2015 
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http://wimnell.com/omr796-799.html
mailto:registrator@ihs.se
http://www.gih.se/
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http://www.gih.se/OM-GIH/Almedalen-2015/


GIH startade 1813 - världens äldsta idrottshögskola

Gymnastik- och idrottshögskolan vid Stockholms Stadion är Sveriges 
främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers, 
idrottsvetare och hälsopedagoger.

Läs mer om GIH:s utbildningsprogram
Inom GIH bedrivs också avancerad forskning inom idrottsområdet; 
ofta i nära samverkan med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med 
svenska och internationella universitet och högskolor.

Se en kort presentationsfilm om GIH:

Läs mer i vår broschyr om GIH(icon) (icon)
Broschyren har en sida med svensk text och en med engelsk text. 

(version 140430)

Boken GIH 200 år - svensk kunskap, hälsa och kraft
Ett häfte på 52 sidor som pdf. Läs mer om böcker utgivna om GIH.

Välkomna till GIH!

GIH:s lokaler står öde och tomma och längtar efter liv och rörelse.  
Välkomna alla nya och gamla studenter till en ny termin. Klicka på 
bilden nedan så startar filmen.

Korta fakta

Sveriges enda självständiga fackhögskola inom idrott, fysisk aktivitet 
och hälsa

Fyra grundutbildningsprogram – för idrottslärare, tränare,
hälsopedagoger och sport managers
Ett magisterprogram
Ett masterprogram 
Kurser på grund-, avancerad- och forskarnivå
Forskarutbildning i idrottsvetenskap
Forskarskola i idrott och hälsas didaktik
Integrering av teori och praktik
1000 studenter
25 forskarstuderande
140 anställda
52% disputerade lärare
7 professorer
Total omsättning cirka 130 mkr
Forskningsbudget 33 mkr
Världens äldsta ännu verksamma idrottshögskola 
Läs mer om GIH:s verksamhet i årsredovisningen
 Adress till denna sida: www.gih.se/omgih

Utbildning på vår högskola

Gymnastik- och idrottshögskolan är en specialiserad högskola med 
inriktning mot fysisk aktivitet, idrott och hälsa.  
 
Välkommen att söka till något av våra program eller fristående kurser 
på grund-  och avancerad nivå eller forskarnivå:

Ämneslärarprogrammet
Idrott och hälsa, 120 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning
Hälsopedagogprogrammet
Tränarprogrammet
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http://www.gih.se/Utbildning/Vara-utbildningar/Program/
http://www.gih.se/FORSKNING/
http://www.gih.se/SAMVERKAN/
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http://www.gih.se/Utbildning/Vara-utbildningar/Program/Halsopedagogprogrammet/
http://www.gih.se/Utbildning/Vara-utbildningar/Program/Tranarprogrammet/


Sport Managementprogrammet
Masterprogrammet
Fristående kurser

Utbildning på forskarnivå
Kurser på forskarnivå
Lärarlyftet II

Forskning

Idrott, fysisk aktivitet och hälsa

GIH bedriver utbildning och forskning inom idrott, fysisk aktivitet och 
hälsa. Sedan 2010 har GIH egna forskarexamensrättigheter och 2013 
utsågs fotbollstränare Pia Sundhage till hedersdoktor.

Vid GIH finns flera vetenskapliga discipliner representerade. I relation 
till området idrott, fysisk aktivitet och hälsa är forskningen organiserad 
i de tre inriktningarna:

Fysisk aktivitet och hälsa
Kultur och lärande
Prestation och träning

Exempel på forskning är LIV-projekten som mäter svenska folkets 
kondition och levnadsvanor. Det är tredje gången denna undersökning 
sker vilket bidrar till att resultat under de 23 år som testerna 
genomförts kan jämföras. I Scapis-studien följs ett stort antal 
medelålders män och kvinnor under många år för att försöka förstå 
uppkomsten av olika främst hjärt- och kärlrelaterad patologi, men även 
för andra sjukdomar, såsom depressioner, lungsjukdomar med mera. 
Även stillasittandets hälsofara har det forskats kring på GIH.

Pågående forskningsprojekt

LIV-projektet
Hälsoprojektet 2014
Fysiskt aktiv arbetspendling

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå - för dig som vill fördjupa dig och bidra 
med ny kunskap inom idrottsvetenskap.

Utbildning på forskarnivå
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http://www.gih.se/Utbildning/Vara-utbildningar/Program/Sport-Management/
http://www.gih.se/Utbildning/Vara-utbildningar/Program/Masterprogrammet/
http://www.gih.se/Utbildning/Vara-utbildningar/Kurser/
http://www.gih.se/FORSKNING/Utbildnings-pa-forskarniva/
http://www.gih.se/FORSKNING/Utbildnings-pa-forskarniva/Kurser-pa-forskarniva/
http://www.gih.se/Utbildning/Vara-utbildningar/Kurser/Lararlyftet_2/Kurser-Lararlyftet-2/
http://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsinriktningar/
http://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsinriktningar/Inriktning-fysisk-aktivitet-och-halsa/
http://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsinriktningar/Inriktning-kultur-och-larande/
http://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsinriktningar/Inriktning-prestation-och-traning/
http://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Fysiologi/Pagaende-projekt/LIV-projektet/
http://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Fysiologi/Forskningsgrupper-/Bjorn-Ekbloms-grupp/
http://www.gih.se/OM-GIH/Press-och-media/Pressmeddelanden/Stillasittandet-utgor-stor-halsorisk/
http://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Fysiologi/Pagaende-projekt/LIV-projektet/
http://www.gih.se/SAMVERKAN/Traning-och-halsoprojekt/Halsoprojektet/Om-halsoprojektet/
http://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Rorelse-halsa-och-miljo-/Pagaende-projekt/Faap-projektet/
http://www.gih.se/FORSKNING/Utbildnings-pa-forskarniva/


Karlstads universitet
Institutionen för hälsovetenskaper 
Biomedicinska vetenskaper, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, 
omvårdnad, oral hälsa 

Linnéuniversitetet 
Institutionen för idrottsvetenskap
Ämnen: Idrottsvetenskap

Umeå universitet 
Idrottshögskolan

Högskolan Dalarna 
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
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http://www.kau.se/fakulteten-for-halsa-natur-och-teknikvetenskap/institutioner-och-amnen/institutionen-for-halsovetens
http://www.kau.se/biomedicinsk-vetenskap
http://www.kau.se/folkhalsovetenskap
http://www.kau.se/idrottsvetenskap
http://www.kau.se/omvardnad
http://www.kau.se/utbildning/kurser/amne/AM1046
http://lnu.se/amnen/idrottsvetenskap
http://www8.umu.se/samfak/idrottshogskolan/
http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Akademier/Akademin-Utbildning-halsa-och-samhalle/


SW   8 Språkvetenskap. 
Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 

80 Språk. 81 Litteraturvetenskap. 82/89 Skönliteratur. 82 Engelsk 
skönlitteratur o d. 83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt. 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 Skönlitt på orientaliska 
och övriga språk o d  
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SW   80 Språkliga verksamheter. 802/809 
motsvarar 82/89. 

(SAB F. DC 4. DK 80)
800: Allmänt.
801: Allmän språkvetenskap. 8010 Allmänt. 80101Språkfilosofi. 
Teorier om språkets ursprung, uppkomst och utveckling. 80106 
Språkriktighet. 80107 Praktisk språkkännedom. Språkundervisning. 
80108 Indelning av språken. Språkklasser. Språkkategorier. 801092 
Programmeringsspråk. 801095 Mimiska språk. Teckenspråk. 80111 
Rättskrivning. 80112 Ordklasser. 80113 Lexikon. Namnforskning. 
Ordforskning. 80114 Fonetik. Ljudlära. 80115 Grammatik. 80116 
Metrik. Verslära. 80117 Hjälpvetenskaper. 80118 Språkvetcnskapens 
källor.
802: Västerländska språk och engelska. 802 Västerländska språk. 8020 
Engelska.
803: Germanska språk. 8030 Tyska. Högtyska, allmänt. Jiddisch. 8031 
Lågtyska. 80392 Frisiska. 803931 Holländska. 803932 Flamländska. 
803936 Afrikaans. Sydafrikanska. 80395 Nordiska språk, allmänt. 
80399 Isländska. 80396 Norska. 80397 Svenska. 80398 Danska. 
80399 Gotiska. Östgermanska.
804: Romanska och nylatinska språk, allmänt , och franska o d. 804 
Romanska och nylatinska språk, allmänt. 8040 Franska. 80490 
Provensalska. Sydfranska dialekter. 80499 Katalanska.
805: Italienska o d. 8050 Italienska. 80590 Rumänska. 80599 
Rätoromanska. Ladin.
806: Spanska, portugisiska, iberiska språk. 8060 Spanska. 80690 
Portugisiska. 80699 Galiciska.

807: Klassiska språk. 8071 Latin. 80731 Gammallatin. 80734 Nylatin. 
8075 Grekiska. 80773 Gammalgrekiska. 80774 Nygrekiska.
808: Slaviska och baltiska språk. 8081 Slaviska språk, allmänt. 8082 
Ryska.Storryska. 80826 Vit-ryska. 8083 Ukrainska. Rutenska. 8084 
Polska. 80850 Tjeckiska. 80854 Slovakiska. 80861Serbis-ka. 80862 
Kroatiska. 80863 Slovenska. 80866 Macedoniska. 80867 Bulgariska. 
80883 Lettiska.
809: Orientaliska och övriga språk, bl a lapska, finska och estniska. 
809 Orientaliska språk, allmänt.
8091: Indoeuropeiska (indogermanska, ariska) språk. (Med undantag 
av under 803 / 808 klassificerade språk). 80911 Indiska språk. 80912 
Fornindiska. Sanskrit. Vedaspråket. 80914 Nyindiska. Hindi. Bengali. 
Pandjabi. Marathi. Singalesiska. 80915Iranska.Persiska. 809151 
Fornpersiska. Västiranska. 809155 Nypersiska. 80916 Keltiska. 
809162 Iriska irländska. 809163 Gaeliska, skotska. 8091981 
Armeniska. 8091983 Albanska.
8092: Semitiska språk. 809211 Babylonska. Akkadiska. Sumeriska. 
809212 Assyriska. 809221 Arameiska. 809222 Palestinska. Jiddisch-
palestinska. 80923 Syriska. Östarameiska. 80924 Hebreiska. 80927 
Arabiska
8093: Hamitiska språk. 80931 Egyptiska. 809 32 Koptiska.
8094: Ural-altaiska språk mm. 80941/80945 Ural-altaiska språk 80941 
Mandschuspråk. 80942 Mongoliska språk. 80943 Turkiska språk. 
Tatarspråk. 809434 Kirgiska och västliga gruppen av turkspråk. 
809435 Turkiska. Osmanska. 80944 Samojediska språk. 80945 Finsk-
ugriska språk. Uraliska språk. 8094511Ungerska. Magyariska. 809454 
Västfinska. 8094541 Finska. 8094542 Karelska. 8094545 Estniska. 
809455 Lapska. 80946 Kaukasiska språk. 80947 Hyperboreiska språk. 
Paleoasiatiska språk. 809475 Eskimåsprak. Grönländska. 80948 
Dravidiska språk.
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8095: Asiatiska språk (med undantag av förut nämnda). 80951 
Kinesiska. 809524 Siamesiska. 80954 Tibetanska. 80956 Japanska. 
80957 Koreanska. 80958 Arakan-Burma-språk. 80959 Austroasiatiska 
språk.
8096: Afrikanska språk. O Negerspråk i USA. 80961 Hottentottspråk. 
Nama. 80962 Buschmännens språk. San. 80963 Bantuspråk. 
Kafferspråk. 80966 Sudanspråk.
8097: Nord-mellanamerikanskaspråk. (Utom engelska, spanska, 
franska).
8098: Sydamerikanska språk. (Utom spanska och portugisiska).
8099: Austronesiska (malajo-polynesiska) språk. 80992 Indonesiska 
språk.Malajiska. 809923 Oceaniska språk. Melanesiska språk. 80995 
Australiska språk. Papuaspråk. Tasmaniska språk. 

Institutet för språk och folkminnens webbplats 
Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva 
språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida 
kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella 
kulturarv i Sverige. Myndigheten ska bedriva forskning inom sitt 
verksam-hetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med 
andra. 

Karlstads universitet
Institutionen för språk, litteratur och interkultur 
Engelska, interkultur, litteraturvetenskap, spanska, svenska som 
andraspråk, svenska språket, collegeåret

Göteborgs universitet 
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Göteborgs universitet 
Institutionen för språk och litteraturer

Göteborgs universitet 
Institutionen för svenska språket

Linnéuniversitetet 
Institutionen för språk (SPR)
Ämnen: engelska, franska, japanska, kinesiska, latin, spanska och 
tyska

Linnéuniversitetet 
Institutionen för svenska språket (SV)
Ämnen: svenska språket och svenska som andraspråk

Lunds universitet 
Språk- och litteraturcentrum (SOL) 

Mittuniversitetet 
Engelska
Spanska
Svenska språket
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http://www.sofi.se/
http://www.kau.se/fakulteten-for-humaniora-och-samhallsvetenskap/institutioner-och-amnen/institutionen-for-sprak-litte
http://www.kau.se/engelska
http://www.kau.se/interkultur
http://www.kau.se/litteraturvetenskap
http://www.kau.se/spanska
http://www.kau.se/svenska-som-andrasprak
http://www.kau.se/svenska-som-andrasprak
http://www.kau.se/svenska-spraket
http://www.kau.se/utbildning/hogskoleforberedande/collegearet
http://flov.gu.se/
http://sprak.gu.se/
http://svenska.gu.se/
http://lnu.se/fakulteten-for-konst-och-humaniora/institutioner-och-amnen/institutionen-for-sprak
http://lnu.se/fakulteten-for-konst-och-humaniora/institutioner-och-amnen/institutionen-for-svenska-spraket
http://www.ht.lu.se/institutioner/sprak-och-litteraturcentrum-sol/
http://www.miun.se/universitetet/organisation/avdelningar/hum/utbildning/amnen_engelska
http://www.miun.se/universitetet/organisation/avdelningar/hum/utbildning/amnen_engelska
http://www.miun.se/universitetet/organisation/avdelningar/hum/utbildning/spanska
http://www.miun.se/universitetet/organisation/avdelningar/hum/utbildning/svenska-spraket


Stockholms universitet 
Institutionen för lingvistik 

Stockholms universitet 
Institutionen för språkdidaktik

Stockholms universitet 
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och 
tyska

Stockholms universitet 
Institutionen för svenska och flerspråkighet

Stockholms universitet 
Centrum för tvåspråkighetsforskning

Stockholms universitet  
Tolk- och översättarinstitutet

Umeå universitet  
Språkstudier

Uppsala universitet 
Språkvetenskapliga fakulteten

Örebro universitet 
Engelska

Örebro universitet 
Retorik

Örebro universitet 
Svenska som andraspråk 
Svenska språket

Högskolan Dalarna 
Akademin Humaniora och medier

Högskolan Väst
Institutionen för individ och samhälle 

Mälardalens högskola 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation samlar språk, 
litteraturvetenskap, kammarmusik, pedagogik, specialpedagogik, 
matematik och fysik som sammantaget leder till en verksamhet med 
både bredd och djup.
Akademin knyter även samman den didaktiska kompetens som finns 
på högskolan, och som baseras på högskolans väl fungerande 
lärarutbildning.
Till akademin UKK:s webbplats 

Södertörns högskola 
Kultur och lärande
Institutionen för kultur och lärande består av ämnena engelska, estetik, 
estetiska lärprocesser, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, 
litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, 
retorik och svenska, samt lärarutbildningen och Centrum för praktisk 
kunskap.
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http://www.ling.su.se/
http://www.usos.su.se/
http://www.slav.su.se/om-oss/nyheter/ny-institution-fr%C3%A5n-1-januari-slabafinety-1.218170
http://www.slav.su.se/om-oss/nyheter/ny-institution-fr%C3%A5n-1-januari-slabafinety-1.218170
http://www.nordiska.su.se/
http://www.biling.su.se/
http://www.tolk.su.se/
http://www.sprak.umu.se/
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=HL&languageId=3
http://www.oru.se/Institutioner/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/Amnen/Amnen/Engelska/
http://www.oru.se/Institutioner/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/Amnen/Amnen/Retorik/
http://www.oru.se/Institutioner/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/Amnen/Amnen/svenska-som-andrasprak/
http://www.oru.se/Institutioner/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/Amnen/Amnen/Svenska-spraket/
http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Akademier/Akademin-Humaniora-och-medier/
http://www.hv.se/sv/institutionen-is/organisation
http://www.mdh.se/ukk
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_institutionen_1353395800681


Handelshögskolan i Stockholm 
Juridik, språk och ekonomisk statistik 

Högskolan Kristianstad 
Engelska 

Högskolan Kristianstad 
Svenska  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https://www.hhs.se/sv/forskning/departments/department-of-law-languages-and-economic-statistics/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/engelska/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/svenska/


SW   81 Litteraturvetenskap. 
Litteraturhistoria. 

810: Allmänt.
811: Litteraturvetenskap / litteraturhistoria. 8110 Litterär teori, 
vetenskap och teknik. 81101. Litterär estetik. 81103 Tolkningar. 
Översättningar. 81108 Litterär verksamhet och teknik. Författande. 
811085 Modern retorik.81109 Litterär kritik. 811091 Jämförande 
litteraturvetenskap.
8111/8119: Litteraturarter. 8111 Poesi. 8112 Dramatik. 8113 Romaner. 
Noveller. Berättelser. 8114 Essäer. Uppsatser. 8115 Tal. Föredrag. 
8116 Brev. Verk i brevform. 8117 Satirer. Hlumoresker. Epigram. 
Parodier. 81182 Polygrafier. Diverse skrifter. Utdrag. Antologier. 8119 
Övriga litteraturarter.
812/819: Litteraturvetenskap för olika språk. 812 Engelsk litteratur. 
813 Tysk, nederländsk, nordisk litteratur o d. 81397 Svensk litteratur. 
814 Fransk litteratur o d. 815 Italiensk litteratur o d. 816 Spansk, 
portugisisk litteratur o d. 817 Grekisk och latinsk litteratur o d. 818 
Slavisk, baltisk litteratur o d. 819 Orientalisk och övrig litteratur. 
(Själva skönlitteraturen ingår i 82/89)
(SAB G. DC delar av 800-899. DK 81.) 

Sveriges författarfonds webbplats 
Sveriges författarfond har hand om den statliga ersätt-ningen till 
upphovsmän till litterära verk för utnyttjandet av deras verk genom 
bibliotek (biblioteksersättning). Medlen används dels till statistiskt 
beräknade författar- och översättarpenningar, dels till stipendier med 
mera. 

Karlstads universitet
Institutionen för språk, litteratur och interkultur 
Engelska, interkultur, litteraturvetenskap, spanska, svenska som 
andraspråk, svenska språket, collegeåret

Göteborgs universitet 
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Göteborgs universitet 
Institutionen för språk och litteraturer

Linnéuniversitetet 
Institutionen för film och litteratur (IFL)
Ämnen: filmvetenskap, littraturvetenskap och kreativt skrivande

Lunds universitet 
Språk- och litteraturcentrum (SOL) 

Mittuniversitetet 
Litteraturvetenskap

Uppsala universitet 
Litteraturvetenskapliga institutionen

Örebro universitet 
Litteraturvetenskap

Högskolan Dalarna 
Akademin Humaniora och medier
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http://wimnell.com/omr81.html
http://wimnell.com/omr81.html
http://www.svff.se/
http://www.kau.se/fakulteten-for-humaniora-och-samhallsvetenskap/institutioner-och-amnen/institutionen-for-sprak-litte
http://www.kau.se/engelska
http://www.kau.se/interkultur
http://www.kau.se/litteraturvetenskap
http://www.kau.se/spanska
http://www.kau.se/svenska-som-andrasprak
http://www.kau.se/svenska-som-andrasprak
http://www.kau.se/svenska-spraket
http://www.kau.se/utbildning/hogskoleforberedande/collegearet
http://lir.gu.se/
http://sprak.gu.se/
http://lnu.se/fakulteten-for-konst-och-humaniora/institutioner-och-amnen/institutionen-for-film-och-litteratur
http://www.ht.lu.se/institutioner/sprak-och-litteraturcentrum-sol/
http://www.miun.se/universitetet/organisation/avdelningar/hum/utbildning/litteraturvetenskap
http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=HH13
http://www.oru.se/Institutioner/Humaniora-utbildning-och-samhallsvetenskap/Amnen/Amnen/Litteraturvetenskap/
http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Organisation/Akademier/Akademin-Humaniora-och-medier/


Mälardalens högskola 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation samlar språk, 
litteraturvetenskap, kammarmusik, pedagogik, specialpedagogik, 
matematik och fysik som sammantaget leder till en verksamhet med 
både bredd och djup.
Akademin knyter även samman den didaktiska kompetens som finns 
på högskolan, och som baseras på högskolans väl fungerande 
lärarutbildning.
Till akademin UKK:s webbplats 

Högskolan Kristianstad 
Barn- och ungdomslitteratur 

Högskolan Kristianstad 
Litteraturvetenskap  
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http://www.mdh.se/ukk
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/barn-och-ungdomslitteratur/
http://www.hkr.se/sv/forskning/forskning-amnesvis/litteraturvetenskap/


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 .

(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 800-899. DK 82-89)
Nobelpristagare i litteratur se område 81.
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SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o 
historia. Biografi.

90 Tidningar, tidskrifter, journalistik, skrifter i blandade ämnen. 91 
Allmän geografi, reseskildringar. 92 Biografiska verksamheter, 
släkthistoria o d. 93 Allmänt om allmän historia samt världshistoria 
och forntidshistoria. 94/99 Medeltidens och nya tidens historia : 94 i 
allmänhet och i Europa. 95 Asien. 96 Afrika. 97 Nord- och 
Mellanamerika. 98 Sydamerika. 99 Australien, Oceanien, 
polarområdena, rymdens historia.
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SW   90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. 
Blandade ämnen. 

905 Allmänna tidskrifter och publikationsserier. Tidningar.I den mån 
de inte kan ingå i särskilt fack. Årsböcker. Adressböcker, Almanackor. 
Kalendrar, 9051 / 9059 På olika språk. 9051 Amerikanska. 9052 
Engelska (annan än amerikanska). 9053 Tyska o d. 9054 Franska o d. 
9055 Italienska o d. 9056 Spanska, portugiska o d. 9057 Slaviska 
språk. 9058 Skandinaviska språk. 9059 Andra språk. 907 
Tidningsväsen. Betydelse. Ledning. Redaktion. Journalistik. 908 
Skrifter i blandade ämnen , i den mån de inte kan ingå i särskilt fack.
(SAB Bb, Bd, Bs, Bt. DC 05, 07, 08. DK (05), 07, 08, (04) )
905 Allmänna tidskrifter och publikationsserier. Tidningar. 
Själva skrifterna. Journalistik o d ingår i 907.

907 Tidningsväsen o d.Journalistik. 
Här avses det redaktionella innehållet o d.Tidningsväsen som 
ekonomisk verksamhet ingår i 655. Själva tidningarna och 
tidskrifterna o d ingår i 905.

908 Samlingsverk, skrifter med blandat innehåll, som ej ingår i 
särskilt fack.

Presstödsnämndens webbplats 
Presstödsnämnden ska bland annat pröva ansökningar om 
statligt stöd till dagstidningar. Presstödet består av driftsstöd 
och distributionsstöd. 

Karlstads universitet
Institutionen för geografi, medier och kommunikation 
Kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, geografi, 
filmvetenskap,  turismvetenskap

Göteborgs universitet 
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Linköpings universitet 
Institutionen för kultur och kommunikation (IKK)

Linnéuniversitetet 
Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Ämnen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, 
filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och 
religionsvetenskap.

Linnéuniversitetet 
Institutionen för medier och journalistik (MJ)
Ämnen: medie- och kommunikationsvetenskap, medieproduktion och 
journalistik

Linnéuniversitetet 
Fortbildning för journalister (Fojo)

Lunds universitet 
Institutionen för kommunikation och medier (KoM)
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http://www.fojo.se/
http://www.ht.lu.se/institutioner/institutionen-for-kommunikation-och-medier-kom/


Lunds universitet 
Institutionen för kommunikation och medier

Stockholms universitet 
Institutionen för mediestudier

Umeå universitet  
Kultur- och medievetenskaper

Umeå universitet 
Informatik

Uppsala universitet 
Institutionen för informatik och media

Högskolan Dalarna 
Akademin Humaniora och medier

Högskolan Dalarna 
Akademin Industri och samhälle

Högskolan i Jönköping 
Högskolan för lärande och kommunikation

Mälardalens högskola 
Akademin för innovation, design och teknik (IDT)
Akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet både i 
Eskilstuna och Västerås, utbildar studenter till bland annat innovatörer, 
entreprenörer, illustratörer, textdesigners, informatörer, 
nätverkstekniker och ingenjörer inom produktdesign, produktion och 
logistik, robotik, datavetenskap eller flygteknik.

Vid akademin forskar mer än 100 medarbetare inom bland annat 
inbyggda system, intelligenta sensorsystem eller innovation och 
produktrealisering. 
Till akademin IDT:s webbplats

Södertörns högskola 
Samhällsvetenskaper
Institutionen för samhällsvetenskaper bedriver utbildning och 
forskning i ämnena företagsekonomi, journalistik, nationalekonomi, 
offentlig rätt, psykologi, socialt arbete, sociologi samt statsvetenskap. 
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http://www.kom.lu.se/
http://www.ims.su.se/
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SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 
913/919 mots. 93/99. 

Hit förs rent geografiska arbeten, forskningsexpeditioner, 
resebeskrivningaroch -rapporter, resehandböcker och arbeten som 
behandlar ett område ur flera olika synpunkter. Arbeten som rör ett 
visst ämne inom ett avgränsat geografiskt område förs under ämnet 
ifråga. Hembygdskunskap, arbeten rörande ett lands eller en landsdels 
historia, geografi, kultur, etnografi, ekonomi: klassas som geografi. 
Arbeten som är underlag för fysisk planering ingår i 71. Biologisk 
geografi ingår i 57. Geologisk geografi ingår i 55, etc. Indelningen i 
princip som 93/99, dvs t ex Europas geografi 914 indelas som Europas 
historia 94.

911 Allmän, systematisk och teoretisk geografi. 912 Kartor od. 91309 
Världsgeografi. 9131/9139 Forntidsgeografi. 914 / 919 Världsdelarnas 
o ländernas allmänna geografi. Medeltiden o Nya tiden. 914 Europas 
allmänna geografi. Medeltiden och Nya tiden. 9141/9149 De enskilda 
europeiska ländernas geografi. Medeltiden och Nya tiden. 915 Asiens 
allmänna geografi. 916 Afrika. 917 Nordamerika. 918 Sydamerika. 
919 Australien, Oceanien, polarområdena o rymden. 
(SAB N. DC, DK 91)  

Karlstads universitet
Institutionen för geografi, medier och kommunikation 
Kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, geografi, 
filmvetenskap,  turismvetenskap
Göteborgs universitet 
Institutionen för globala studier

Linköpings universitet 
Centrum för lokalhistoria

Lunds universitet 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Mittuniversitetet 
Turismvetenskap och geografi (TUG)

Stockholms universitet 
Kulturgeografiska institutionen

Uppsala universitet 
Kulturgeografiska institutionen

Örebro universitet 
Kulturgeografi

Umeå universitet 
Geografi och ekonomisk historia se 60+91
Ny institution från och med den 1 januari 2012 (tidigare 
kulturgeografiska institutionen och institutionen för ekonomisk 
historia).
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Högskolan Dalarna 
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Södertörns högskola 
Naturvetenskap, miljö och teknik
På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs 
utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik 
och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik, 
måltidskunskap och geografi. Detta utgör grunden till en 
mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap.

Göteborgs universitet
Handelshögskolan
Avdelningen för Kulturgeografi

Högskolan Kristianstad
Geografi 
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SW   92 Biografiska verksamheter, 
släkthistoria o d. 

Hit förs såväl biografier, nekrologer osv. över enskilda personer som 
biografiska samlingsverk. Matriklar.
920 Allmänt. 921 / 928 Biografier över personer huvudsakligen 
verksamma inom 11-89. 9290/9294 Biografier över personer 
huvudsakligen verksamma inom 90-99. 9295 Släktvetenskap. 
Gravskrifter. Familjenamn och deras uppkomst. Födelse-, dop-, vigsel-
och dödsböcker. Mantalslängder. 9296 Heraldik. 9297 Adelsväsen. 
Ordensväsen . 9299 Flaggor. Fanor. Standard. (delar 9296 - 9299 kan 
ingå i 73 och 79) 
(SAB L. DC, DK 92)  
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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.

93 Allmänt om allmän historia samt världshistoria och forntidshistoria.
94 Medeltidens och nya tidens historia i allmänhet och i Europa.
941/949 De enskilda europeiska ländernas historia. Medeltiden och 
Nya tiden.
95 Asiens historia. Medeltiden och Nya tiden.
96 Afrikas historia. Medeltiden och Nya tiden. 
97 Nord-och Mellanamerikas historia. Medeltiden och Nya tiden.
98 Sydamerikas historia. Medeltiden och Nya tiden.
99 Australiens, Oceaniens, polarområdenas och rymdens historia. 
Medeltiden och Nya tiden.
(SAB K. DC, DK 93-99) 

Forum för levande historias webbplats 
Forum för levande historia är en myndighet vars uppgift är att vara ett 
nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och 
mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten 
har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och 
kommunismens brott mot mänskligheten. Forum för levande historia 
ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för allas lika 
värde.
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Göteborgs universitet 
Institutionen för historiska studier

Göteborgs universitet 
Institutionen för globala studier

Karlstads universitet 
Historia

Linnéuniversitetet 
Institutionen för kulturvetenskaper (KV)
Ämnen: arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, 
filosofi, geografi, kulturgeografi, kultursociologi och 
religionsvetenskap.

Lunds universitet 
Historiska institutionen 
Mittuniversitetet 
Historia

Stockholms universitet 
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Stockholms universitet 
Historiska institutionen

Stockholms universitet 
Romanska och klassiska institutionen

Stockholms universitet 
Latinamerikainstitutet

Uppsala universitet 
Historiska institutionen

Uppsala universitet 
Centrum för rysslandsstudier

Örebro universitet 
Historia 

Högskolan Dalarna 
Akademin Humaniora och medier 

Högskolan Dalarna 
Afrikanska studier / African studies

Södertörns högskola 
Historia och samtidsstudier
Här bedrivs utbildning och forskning inom arkeologi, arkivvetenskap, 
etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Hos oss verkar 
centrumbildningarna MARIS och Samtidshistoriska institutet

Högskolan Kristianstad
 Historia  
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http://www.historiskastudier.gu.se/
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