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Kapitel 1: Klimatet.
Klimatkollegiet.
Coronakommissionen

Klimatförändringen och miljöerna
Enligt den nya museilagen 2017 ska ett museum bidra till
samhället och dess utveckling genom att främja kunskap,
kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.
Förenta nationens 17 mål gäller för hela världen och också för Sverige.
Som de viktigaste problemen nu kan ses FNs mål om klimat. hav och
marina resurser och ekosystem och biologisk mångfald.
Här från regeringens skrivelse till riksdagen: Politiken för global
utveckling i genomförandet av Agenda 2030, skr. 2015/16:182 (pdf
782 kB) :
Klimatavtalet från Paris från december 2015 är en milstolpe i
klimatarbetet. För första gången har världen ett globalt klimatavtal där
alla länder åtar sig att bidra med allt ambitiösare åtaganden. Avtalet
skapar förutsättningar för ökat stöd till utvecklingsländer, både för att
begränsa utsläppen och för att anpassa sig till klimatförändringarna.
Fattiga och sårbara länder som inte har resurser att anpassa sig samt
kvinnor, män, flickor och pojkar som lever i fattigdom och utsatthet
drabbas särskilt hårt av klimatförändringar. Åtnjutandet av de
mänskliga rättigheterna kan påverkas av miljöförstöring och
klimatförändringar, inklusive ursprungsbefolkningars rättigheter.
Fattigdomsbekämpningen riskerar att avstanna eller gå om intet om
inte klimatförändringarna hejdas. Detta på grund av klimatförändringarnas effekter som t ex. extremare väder som torka, skyfall och
stormar, vilket i sin tur också påverkar bl.a. vattentillgång och
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livsmedelsproduktion, men också stabilitet och säkerhet samt
migrationsflöden. Arbeten som syftar till att reducera riskerna för, och
minska konsekvenserna av, olyckor och katastrofer är också viktiga för
anpassningen till ett förändrat klimat.

Hav och marina resurser
Sammanfattat handlar det om att förebygga och avsevärt minska alla
slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet,
inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen, samt om att
hållbart förvalta, skydda och återställa marina och kustnära ekosystem.
Havsförsurningens konsekvenser ska minimeras och åtgärdas. Effektiv
fångstreglering ska införas. Överfiske, olagligt, orapporterat och
oreglerat fiske liksom destruktiva fiskemetoder ska stoppas.

Sverige ska gå före i klimatfrågan som är vår tids ödesfråga. Alla
länder måste ställa om till ett hållbart samhälle med låga utsläpp och
hög motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter. Det kräver ett
sammanhållet globalt och nationellt klimatarbete samt att
klimatarbetet, såväl utsläppsminskningar som anpassning, integreras
på ett samstämmigt sätt i alla politikområden.

Vetenskapligt baserade förvaltningsplaner ska genomföras i syfte att
återställa fiskbestånden på kortast möjliga tid till minst de nivåer som
kan ge maximal hållbar avkastning. Minst 10 procent av kust- och
havsområdena ska skyddas. Fiskesubventioner som bidrar till
överkapacitet, överfiske eller olagligt, orapporterat och oreglerat fiske
bör avskaffas och nya sådana ska förhindras.

Sverige ska fortsatt vara en pådrivande part för genomförandet av
klimatavtalet från Paris, inte minst i förhållande till utvecklingsländer.
OECD-länder som Sverige har ett särskilt ansvar för att gå före genom
ambitiösa utsläppsmål. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria
välfärdsländer. Sverige driver på inom EU för en ambitiös
klimatpolitik samt arbetar aktivt med andra länder och aktörer för att
stärka allianser och samarbeten.

Utvecklingsländers och de minst utvecklade ländernas behov bör
integreras i WTO-förhandlingarna om fiskesubventioner. Den
ekonomiska nyttan av ett hållbart nyttjande av marina resurser bör öka
för små önationer under utveckling och de minst utvecklade länderna,
bl.a. genom en hållbar förvaltning av fiske, vattenbruk och turism.

Sverige bidrar substantiellt till ett flertal globala klimatfonder. Sverige
bidrar även till att främja kapacitetsuppbyggnad, teknikutveckling och
innovativa lösningar för minskade utsläpp och klimatanpassning inte
minst i utvecklingsländer. Sverige ska också bidra till att stödja
utvecklingsländernas genomförande av de nationella klimatplanerna.

Vetenskaplig kunskap, forskningskapacitet och havsteknik ska
utvecklas, med hänsyn till Oceanografiska kommissionens kriterier
och riktlinjer, med fokus på små önationer under utveckling och de
minst utvecklade länderna. Tillträde för småskaliga icke-industriella
fiskare till marina resurser och marknader ska säkerställas. Bevarandet

Kopplingarna mellan utvecklingsstrategier och klimatplanerna bör
därmed också stärkas. Det är dock viktigt att även utvecklingsländerna
har åtaganden under det nya avtalet och att fler länder uppmuntras att
bidra till klimatfinansiering.
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och hållbart nyttjande av haven och havsresurserna ska stärkas, bl.a.
genom att genomföra FN:s havsrättskonvention.

Ekosystem och biologisk mångfald
Sammanfattat handlar det om att bevara, återställa och hållbart
använda ekosystem på land och i vattendrag och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet
med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser.

Havens resurser bidrar till global livsmedelstrygghet och kan bidra till
en hållbar tillväxt. Detta är viktigt för många fattiga länder och
människor som är beroende av kustnära fiske. Det är också av
betydelse för utveckling av hållbar turism där attraktiva miljöer med
friska kustvatten och korallrev är viktiga.

Hållbart brukande av alla typer av skogar ska främjas, avskogning
stoppas, utarmade skogar återställas och ny- och återbeskogningen
kraftigt ökas i hela världen. Ökenspridning ska bekämpas och förstörd
mark och jord ska återställas. Bergsekosystemen ska bevaras.

Tillståndet för kustvatten och haven är mycket allvarligt. Ekosystemen
och därmed havets ekosystemtjänster påverkas negativt av bl.a.
klimatförändringar, havsförsurning, utvinning av mineral och
bottentrålning, marin nedskräpning och miljögifter. Havens
motståndskraft och förmågan att uppta och bryta ner näringsämnen
och gifter, reglering av klimat m.m. försämras. Många fiskebestånd
minskar kraftigt och arter dör ut.

Omedelbara åtgärder ska vidtas för att minska förstörelsen av naturliga
livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och skydda utrotningshotade arter. En rimlig och rättvis fördelning av den nytta som
uppstår vid användning av genetiska resurser ska främjas samt lämpligt tillträde till sådana resurser, i enlighet med internationella avtal.
Omedelbara åtgärder ska vidtas för att stoppa tjuvjakt på och handel
med skyddade djur- och växtarter. Åtgärder ska införas för att
förhindra införseln av invasiva främmande arter samt kontrollera eller
utrota prioriterade arter. Ekosystemens och den biologiska
mångfaldens värden ska integreras i nationella och lokala planeringsoch utvecklingsprocesser, strategier för fattigdomsminskning samt
räkenskaper.

Arbete mot ohållbara fiskesubventioner och överfiske är centralt. Att
utveckla och genomföra vetenskapligt baserade förvaltningsplaner i
syfte att återställa fiskbestånden till minst de nivåer som kan ge
maximal hållbar avkastning är nödvändigt för att säkra
livsmedelsresursen i utvecklingsländer och bidra till en hållbar
ekonomisk utveckling.

Finansiella resurser för biologisk mångfald, ekosystem och hållbart
brukande av skogar ska öka och utvecklingsländer ska ges lämpliga
incitament att utveckla ett sådant bruk, inklusive bevarande och
återbeskogning. Globalt stöd mot tjuvjakt och illegal handel med
skyddade arter ska öka, bl.a. genom ökade möjligheterna till hållbar
försörjning i lokalsamhällen.

För att bidra till arbetet med hållbara hav behövs samarbete över
landgränser och samstämmiga åtgärder mellan flera politikområden
som t.ex. miljö-, jordbruks-, fiske-, närings- utbildnings- och
utrikespolitik.
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Fungerande ekosystem och biologisk mångfald är grunden för de
processer som förser oss med mat, vatten, energi, kläder etc. Skydd,
bevarande av och hållbart nyttjande och restaurering av ekosystem och
naturresurser samt bevarande av biologisk mångfald är därför
nödvändigt.

Greta Thunberg talar om ett ”misslyckande
bortom all fantasi” i årets första Sommar

De viktiga sambanden mellan ekonomisk utveckling och behovet av
att skydda och bevara ekosystem, inklusive biologisk mångfald
behöver tydliggöras.

I sitt Sommarprogram klär Greta Thunberg av världens ledare
och oss alla. Hela vårt samhälle är ett enda stort nudistparty,
konstaterar hon. DN:s Lisa Röstlund har lyssnat.

Den pågående utarmningen av den biologiska mångfalden drabbar i
särskilt hög grad människor som lever i fattigdom vilka ofta livnär sig
på naturresurser. Många av dessa är kvinnor. Arbetet i konventionen
om biologisk mångfald och de s.k. Aichimålen är väsentligt för att nå
flera av de globala målen.

– Jag förstår inte vad deras gratulationer syftar på, än mindre vad vi
ska fira. Ännu ett möte är över. Allt som finns kvar är tomma ord.

Hållbart brukande av skogsresurser, inklusive minskning av
avskogning, är viktigt bl.a. vad gäller klimatpåverkan, hållbar energi,
tryggad livsmedelsförsörjning, ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning.

”How dare you?” Människor i New Yorks tunnelbana blir starstruck
efteråt, vill prisa och hylla. Hon ställer sig oförstående – inget händer
ju.

DN SÖNDAG 21 JUNI 2020

Hon har just framfört talet i FN:s generalförsamling som sprids över
världen, där hon för första gången offentligt visar en känsla – ilska.

Vi får följa med Greta Thunberg från första taffliga intervjun av en
reporter utanför riksdagen, till den förunderliga resan över den
amerikanska kontinenten, där dedikerade fans hoppar in i sina enorma
SUV:ar. Till mordhot och seglatsen över Atlanten.

Olagliga avverkningar och handel med associerade trävaror ger
negativa effekter på skogar och på människorna som lever av och i
dessa skogar. Utvecklingsländer har särskilda behov av tekniskt och
vetenskapligt kunnande, liksom av resurser, för att utveckla, bevara
och hållbart bruka skogsekosystem, inklusive återbeskogning.
Arbete med skog och hållbar utveckling kräver samstämmiga åtgärder
mellan olika politikområden som närings-, jordbruks, miljö-, klimatoch utrikespolitik.

Politiker är desamma över hela världen, konstaterar Greta Thunberg.
De vill ta selfies och skriva hashtags om att rädda jorden. Hon säger åt
dem att lyssna på vetenskapen innan det är för sent. De replikerar att
det är fantastiskt att hon engagerar sig – när hon blir stor kan hon
också bli politiker och göra riktig skillnad.

För mer om detta se regeringens hemsida på internet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/

– Jag svarar att när jag är stor och färdigutbildad kommer det vara för
sent att agera om vi ska klara 1,5- eller ens 2-gradersmålet.
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Hon tar upp den strukturella rasism och de sociala orättvisor som den
konsumerande världsordningen bygger på. Hon citerar tekniska termer
ur FN:s klimatpanels rapport, som döljer det ofattbara.

Det här sa Greta Thunberg:
"I sviterna av coronakrisen finns det många som menar att vi måste ta
tillfället i akt, att när vi öppnar upp ekonomin igen - införa en så kallad
grön återhämtningsplan. Och självklart är det oerhört viktigt att vi
investerar våra tillgångar i hållbara projekt, förnybar energi, tekniska
lösningar och forskning.

Att alla utsläpp av koldioxid måste ha upphört inom två decennier och
därefter övergå till det tekniskt ännu olösta, ogreppbara –
minusutsläpp.
Mänskligheten står inför ett behov av en revolution utan motstycke
och hon och andra barn tvingas axla att förmedla det budskapet. Det i
sig beskriver hon som ”ett misslyckande bortom all fantasi”.

Men vi får inte för ett ögonblick tro att det kommer räcka, eller för den
delen att dagens så kallade ’målsättningar’ skulle vara tillräckligt
ambitiösa. För om samtliga länder nu faktiskt skulle genomföra de
utsläppsminskningar dom sagt sig vara beredda att göra så är vi ändå
på väg mot en katastrofal 3 - 4-gradersuppvärmning.

Världsledarna skrattar nervöst och börjar prata om annat. Varenda
kejsare är naken – hela vårt samhälle består av ett enda stort
nudistparty, konstaterar hon.

Dagens makthavare har alltså i praktiken redan gett upp möjligheten
till en värdig framtid för kommande generationer; har gett upp utan att
ens ha försökt.

Jag kan inte låta bli att tänka på grekiska mytologins Kassandra som
gavs den dubbla förbannelsen: att kunna förutspå Trojas förintelse,
men när hon larmade ville ingen tro henne. Vår Kassandra bär det här
medfödda sanningsserumet i en tid då en art för första gången
medvetet, aktivt, håller på att utrota inte bara andra arter, utan även sig
själv.

Det låter fruktansvärt, men i själva verket är det mycket värre än så.
För även om man nu faktiskt skulle vilja agera i enlighet med vad som
krävs, vilket faktiskt ibland är fallet, så kan dom oftast inte - eftersom
vi är fast i redan skrivna kontrakt, avtal och affärsöverenskommelser.

”Den vuxna i rummet”-begreppet känns kring henne lika orwellskt
som den biologiska benämningen av oss själva, Homo sapiens sapiens
– människan som vet att hon vet. Greta Thunberg är en av väldigt få
som tycks kunna bära själva idén om vår art.

Det är bara enkel matematik. FN:s scap report visar att enbart världens
planerade produktion av fossila bränslen fram till år 2030 är 120
procent större än vad som är i linje med 1,5 -gradersmålet.

Lisa Röstlund
lisa.rostlund@dn.se "

Det går inte ihop!
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För att undvika en klimatkatastrof måste vi därför överväga och riva
upp gällande kontrakt och avtal på en skala vi inte ens kan föreställa
oss idag. Och bara det kräver ett helt nytt sätt att tänka, för den typen
av handlingar är idag inte politiskt- ekonomiskt eller juridiskt möjliga.

Det ser sannerligen mörkt ut. Men det finns hopp. Och det hoppet
kommer från människor, från demokratin, från dig. Från folket, som på
egen hand börjar förstå situationens orimlighet.

Klimat och hållbarhetskrisen kan alltså inte längre lösas inom dagens
politiska och ekonomiska system. Hur gärna vi än vill.

Hoppet kommer inte från politiken, företag eller näringsliv. Och det är
inte för att representanter därifrån på något sätt skulle vara ondskefulla, utan därför att det som måste till för att vi ska klara av det här
helt enkelt verkar för obekvämt, impopulärt och olönsamt.

Jag förstår att det här är både jobbigt, obekvämt och tråkigt. Och jag
förstår mycket väl att man till exempel som politiker eller nyhetsredaktör väljer att köra huvudet i sanden och fokusera på annat. Men
ni måste också förstå att vi som faktiskt måste leva med konsekvenserna hela våra liv inte kan unna oss den lyxen.

Det är opinion som styr den fria världen. Och den opinion som krävs
existerar inte idag. Kunskapsnivån är för låg. Men det finns tecken på
förändring, på uppvaknande.
Ta t ex Me Too, Black Lives Matter eller Skolstrejkrörelsen för den
delen. Allting hör ihop. Vi har passerat en social ’tipping point’. Vi kan
inte längre blunda för det som vårt samhälle tidigare ignorerat, oavsett
om det är jämlikhet, rättvisa eller hållbarhet.

Häromveckan släpptes en ny forskningsrapport av forskare från
Uppsala Universitet och Tyndall Center i Storbritannien. Den visar att
rika länder, som Sverige, måste minska sina totala utsläpp av koldioxid
med 12-15 procent varje år, med start 2020 för att vara i linje med
Parisavtalet.

Ur ett hållbarhetsperspektiv har alla politiska och ekonomiska system
misslyckats. Men mänskligheten har ännu inte misslyckats. Det här är
inte i första hand en politisk kris, det är en existentiell kris helt och
hållet baserat på vetenskap. Forskningen finns där, siffrorna finns där dom kommer vi inte undan. Naturen förhandlar inte och vi kan inte
kompromissa med fysikens lagar.

Självklart finns det ingen grön återhämtningsplan, eller deal i världen
som på egen hand skulle kunna åstadkomma den typen av utsläppsminskningar. Och därför riskerar hela Green Deal-debatten paradoxalt
nog att göra mer skada än nytta - eftersom den sänder en signal att
dom förändringar som krävs är möjliga inom dagens system. Som om
vi skulle kunna lösa en kris utan att behandla den som en kris.

Antingen accepterar vi och förstår vi verkligheten som den är eller så
gör vi det inte. Antingen överlever vi som civilisation, eller så gör vi
det inte. Det räcker inte längre att göra allt vi kan. Vi måste nu göra det
omöjliga. Och det är upp till dig och mig. För ingen annan kommer
göra det åt oss."

Mycket har hänt de senaste två åren, men vi är fortfarande inte i
närheten av de förändringar som krävs, eller den insikt som måste till
för att sätta saker i rörelse.

10

" Miljonpublik för Greta Thunbergs
Sommar

" Värmen visar – vi går mot en allt
mörkrödare värld

DN ONSDAG 24 JUNI 2020

DN ONSDAG 24 JUNI 2020

Radio. Över en miljon personer lyssnade när Sommar i P1 med
Greta Thunberg sändes på midsommardagen. Det är den högsta
siffran för ett enskilt Sommarprogram sedan nuvarande undersökningsmetod infördes 2013.

Analys.
Värmen i Sibirien slår alla rekord, och 2020 kan bli jordens
varmaste år sedan vi började mäta temperatur. Och precis som
vid pandemier drabbas de redan utsatta värst.

Poddversionen av programmet, som finns i både svensk och engelsk
version, har efter tre dygn ytterligare 870 000 lyssningar.

Det är helt ofattbara temperaturer som rapporteras från Sibirien, med
38 grader i staden Verchojansk norr om polcirkeln. Världskartan med
avvikelserna från medeltemperaturerna i maj, med den stora mörkröda
fläcken över nordöstra Ryssland, är skrämmande, inte minst när man
tänker på samhällen byggda på permafrost, skogsbränderna som rasar
och utsläpp av infryst metan som kommer att öka på jordens
uppvärmning ännu mer.

– Greta Thunbergs Sommar är ett strålande program på alla sätt, men
samtidigt också krävande med ett tufft budskap. Jag kan bara föreställa
mig alla samtal detta program sätter i gång. Antalet lyssningar på
poddversionen stiger i rask takt, vilket innebär att det stora intresset
håller i sig, säger programchefen Bibi Rödöö i ett pressmeddelande.

Lika skrämmande är animationen från forskningsinstitutet Berkeley
Earth som visar uppvärmningen av världens länder, som färger, de
senaste 120 åren.

Den engelska versionen av programmet har uppmärksammats av
internationella medier som BBC, AP, The Guardian och CNN, och
kommer att sändas i BBC den 11 juli.

Varje år är det kallare i några länder och varmare i andra, men följer
man hela förloppet blir det tydligt att färre och färre platser är blå, det
vill säga kallare än sin genomsnittstemperatur under 1900-talet, och
allt fler blir mörkare och mörkare röda. När animationen slutar på år
2019 är bara några delstater i norra USA ljust blå. Resten av världen är
röd. Allra mörkast är Australien och Sydostasien, delar av Sydamerika
och Afrika och östra Medelhavsområdet. Ryssland, med Sibirien, är
bara någon nyans ljusare.

Mohamed Yussuf "
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Det är tydligt att vi går mot en allt mörkrödare värld.

som WHO:s generaldirektör Tedros Abhanom Ghebreyesus ständigt
upprepar. De som kräver att Sverige måste se till att hamna långt fram
i kön när det kommer ett vaccin mot covid-19 tänker inte på att
pandemin kommer att fortsätta att spridas och härja och döda tills hela
världen får tillgång till vaccinet, även människor i världens fattiga
länder.

2019 var det varmaste året som uppmätts i Europa, och det näst
varmaste i världen. Bara 2016 var varmare, och då drev
väderfenomenet El Niño upp temperaturen. Elva av de tolv varmaste
uppmätta åren har inträffat sedan millennieskiftet, och de åtta varmaste
åren har vi haft det senaste decenniet. I april kom en rapport från den
amerikanska vädermyndigheten NOAA om att det redan då var 75
procents sannolikhet att 2020 blir varmare än 2016 – alltså det
varmaste året någonsin sedan temperaturmätningarna började på 1800talet. Värmeböljan i Sibirien ser ut att hjälpa till ordentligt i den
utvecklingen.

Och så länge våra utsläpp av växthusgaser fortsätter kommer
människor i hela världen att drabbas av konsekvenserna, med torka,
värmeböljor, översvämningar, smältande permafrost, svåra oväder,
försurade hav och brist på mat och rent vatten.
Som i alla pandemier och klimatkatastrofer kommer ingen undan. Alla
drabbas. Men inte lika mycket. Områden som det sårbara Arktis är
extra utsatt för ett rubbat klimat. Och bland människorna är det nu,
liksom under hela vår historia, de svaga, sjuka, sköra, fattiga och
förtryckta, de som redan är mest utsatta, som råkar allra mest illa ut
när pandemin slår till eller klimatet förändras.

Samhällen norr om polcirkeln i nordöstra Ryssland ligger långt från
oss, och temperaturen där kan verka helt ointressant för oss. Men, som
IPCC:s ordförande Hoesung Lee sa när klimatpanelen presenterade sin
nya specialrapport om läget för hav, is, snö och permafrost i
september: vi är alla beroende även av avlägsna miljöer, direkt eller
indirekt, för väder och klimat, för mat och vatten och mycket annat.
Och något vi borde ha lärt oss våren 2020 är att världen hänger ihop.

Vi väntar alla på vaccinet mot covid-19, men mot klimatförändringarna finns inget annat vaccin än att drastiskt skära ner våra utsläpp
till noll. Vi väntar alla på att livet ska återgå till det normala, efter
pandemin. Men vi får inte glömma att det normala nu ser så här illa ut.
Ihållande extrema värmeböljor norr om polcirkeln i Sibirien och
smältande permafrost får inte bli ett nytt normalt läge vi vänjer oss vid
och accepterar, och glömmer bort.

Det som sker på en djurmarknad i Wuhan kan få allvarliga och även
dödliga konsekvenser för hela världen. Det är lätt – och rätt – att
fördöma handeln med levande exotiska djur som orsakade pandemin
som vi nu måste hantera. Men då måste vi samtidigt komma ihåg att
våra val och sättet vi själva lever på samma sätt leder till utsläpp av
växthusgaser, som hamnar i atmosfären eller tas upp av havet och
förändrar klimatet och värmer upp jorden.

Maria Gunther
maria.gunther@dn.se "

Varken i pandemier eller under klimatförändringar kan vi nöja oss med
att bara se till våra egna intressen. Ingen är säker förrän alla är säkra,
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– Det är väldigt allvarligt för människor som lever i Arktis och för den
infrastruktur som finns där, men det som är ett kanske större globalt
problem är stora mängder växthusgaser som frisläpps när permafrosten
tinar och på så vis skyndar på klimatförändringen.

" Rekordtemperaturen i Sibirien kan leda
till att mark kollapsar
DN ONSDAG 24 JUNI 2020

Permafrosten är en nyckelfaktor i klimatet. Den består delvis av gamla
växtdelar och binder mängder av kol. Om den tinar släpps såväl koldioxid som metan ut i atmosfären. Det handlar om enorma mängder,
permafrosten i Arktis täcker en yta som är tre gånger så stor som EU:s
yta.

Den extrema värmeböljan över Sibirien påverkar klimatet över
hela jorden och lokalt kommer den att leda till att permafrost
tinar och mark kollapsar. – Det skulle förvåna mig om vi inte ser
områden med kollapsad mark i Sibirien i år, säger klimatexperten
Gustaf Hugelius.

Överlag reagerar permafrosten långsamt på klimatförändringen, det
handlar om årtionden och hundratals år, men på senare år har forskare
upptäckt att extrema händelser liknande det som nu sker i Sibirien kan
leda till att permafrosten snabbt tinar lokalt och marken kollapsar.

Globalt var maj i år den varmaste majmånad som har uppmätts. Mest
extrem var värmen i bland annat Sibirien där temperaturen låg 10
grader över genomsnittet. Ryssland som helhet hade den varmaste
vintern som har noterats sedan mätningarna startade i slutet på 1800talet.
De senaste dagarna har orter i Sibirien noterat nya värmerekord, bland
annat i Verchojansk i östra Sibirien där 38,0 grader uppmättes men
som inte är verifierat än.

Forskarna kallar dem abrupta upptiningsprocesser eller termokarst.
– Efter en serie ovanligt varma somrar i kanadensiska Arktis såg
forskarna att omfattande termokarst hade skett i områden som enligt
modellerna inte skulle tina förrän om hundra år, säger Gustaf
Hugelius.

Men de enskilda temperaturrekorden är inte det som sticker ut mest.
Enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus är det mest
anmärkningsvärda att värmen har legat kvar så länge.

– Det skulle förvåna mig om vi inte ser samma sak i Sibirien i år.
Permafrosten är en blandning av organiskt material som har ansamlat
sig under tusentals år men det är också väldigt mycket is i marken.

– Kombinationen av den varma vintern och värmeböljan i Sibirien
kommer förmodligen att leda till kraftig påverkan på ekosystemet och
permafrosten under den här säsongen, säger Gustaf Hugelius,
naturgeograf vid Stockholms universitet och specialiserad på Arktis
och permafrost.

– På många håll i Sibirien kan marken under tundran till mer än
hälften bestå av ren is, och när den smälter och vattnet rinner bort så
kollapsar marken. Man kan gå från att ha en tundra som har varit stabil
i hundratals år till att ha en sjö eller en myrmark på bara några år.
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Tinad permafrost har angetts som en av orsakerna till att en enorm
bränsletank i den sibiriska staden Norilsk brast i slutet på maj. Över 20
000 ton diesel läckte ut i en flod, vilket orsakade enorma miljöskador
och fick Ryssland att utfärda katastrofläge.

– Bränder har direkt påverkan på klimatet när biomassa brinner upp
och delvis gå upp i luften som koldioxid. Men de har också en
långsiktig påverkan på permafrosten. Det tjocka lagret med mossa
fungerar som isolering, när det brinner upp tränger värmen snabbt ned
i marken och ökar upptiningen av permafrosten i flera årtionden.

Även om klimatförändringen redan påverkar permafrosten är det ett
långsamt system, så de riktigt stora effekterna syns inte än. Men de
kommer att märkas mer och mer.

Även om värmeböljan är extrem kom den inte överraskande, ett
varmare klimat leder till fler extrema väderhändelser.
– Den redan akuta klimatkrisen blev lite mer akut, men den här värmeböljan gör inte att det går från att vara ok till att plötsligt bli farligt. Se
det som en liten pusselbit i ett stort oroande pussel som har växt fram
under lång tid, säger Gustaf Hugelius.

– Om vi fortsätter släppa ut växthusgaser enligt de åtaganden världens
länder har gjort i Parisavtalet kommer den globala uppvärmningen att
ligga på 3–4 grader i slutet av århundradet. Då kommer permafrosten i
Arktis att släppa ut lika mycket växthusgaser som hela EU släpper ut i
dag, 3–4 gigaton koldioxid per år, säger Hugelius.

Jannike Kihlberg
jannike.kihlberg@dn.se "

– Den ännu tråkigare nyheten är att även om uppvärmningen stannar
där så kommer permafrosten att fortsätta tina och släppa ut mer och
mer i flera hundra år.

"Fakta. Den varmaste majmånaden som har uppmätts
I Sverige var maj sval men globalt var det den varmaste majmånaden
som har uppmätts.

Att uppvärmningen stannar runt 1,5 grader har stor betydelse för
permafrosten. Uppvärmningen i Arktis går drygt dubbelt så fort som
det globala genomsnittet. Så 1,5 grader varmare globalt innebär 3–4
grader varmare i Arktis, och en global höjning på 3–4 grader kan
innebära 8–9 grader varmare.

Den var 0,63 grader varmare än genomsnittet för månaden mellan åren
1981 och 2010, enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus.
I delar av Sibirien, Alaska och Antarktis var det upp till 10 grader
varmare än genomsnittstemperaturen i maj.

– Det är något som fundamentalt förändrar Arktis. Det enda sättet att
bevara permafrost är att minska uppvärmningen, och det enklaste och
billigaste sättet är att använda mindre kol och olja och minska
utsläppen.

Hela den senaste tolvmånadersperioden var närmare 0,7 grader
varmare än genomsnittet, och lika varm som den varmaste tolvmånadersperiod som har uppmätts, som var från oktober 2015 till och
med september 2016.

Förra sommaren härjade ovanligt stora skogsbränder i Sibirien och i år
är brandsäsongen redan i gång, vilket är ovanligt tidigt. Farhågor finns
att även årets brandsäsong ska bli kraftig vilket förstärker klimatförändringen och kan snabba på en upptining av permafrost.

De fem senaste åren är de varmaste år som har uppmätts. 2016 var
varmast, följt av 2019, 2015, 2017 och 2018.
Källa: Copernicus, FN "
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förutsättningar att få igenom de stora sektorsövergripande åtgärder
som krävs för en omställning av samhället.

"Så ska svensk klimatpolitik ta ett steg
framåt efter krisen

– Det är självfallet att när åtta statsråd samlas regelbundet, diskuterar
och får inspiration och ny kunskap och gemensamt driver på så blir det
kraftfullt, säger Stefan Löfven.

DN TISDAG 9 JUNI 2020
Ett nytt klimatkollegium ska få en central roll i regeringens politik
framöver. Förutom statsminister Löfven och klimatminister Lövin
ingår sex ministrar från olika områden som ska säkerställa att
klimatet ingår i alla politiska beslut – inte minst när ekonomin ska
återstarta efter coronapandemin.

Sedan tidigare har andra länders regeringar inrättat liknande
funktioner. I Tyskland finns sedan förra året ett klimatkabinett som har
till uppgift att ta fram en ny klimatlag och en strategi för att nå landets
klimatmål. Förbundskansler Angela Merkel är formell ordförande. I
Danmark leder landets klimat- och energiminister sedan ett år en
ministergrupp som ska arbeta för grön omställning.

– Det känns som ett viktigt steg att inrätta det här klimatkollegiet för
att vi ska nå klimatmålen. Kollegiet kommer att ha regelbundna möten
och ska ledas av statsminister Stefan Löfven i första hand och i andra
hand av mig, säger Isabella Lövin, klimatminister (MP).

Här i Sverige föreslog Klimatpolitiska rådet, som har till uppgift att
granska regeringens klimatpolitik, i sin senaste rapport en liknande
lösning som den som nu presenteras, att en grupp utvalda ministrar får
ett särskilt ansvar för att se till att det klimatpolitiska ramverket
genomförs.

– Vi är inne i den största prövningen för vårt land på årtionden. Vi är
kvar i den akuta delen av pandemin och det viktigaste är att hålla i och
hålla ut. Men vi måste samtidigt tänka på hur det ska bli efteråt när vi
ska återställa ekonomin, säger statsminister Stefan Löfven (S).

– Klimatpolitiska rådet välkomnar verkligen detta beslut som även
ligger i linje med en av våra rekommendationer i vår senaste rapport.
Det är nu viktigt att gruppen får ett starkt och tydligt mandat, säger
Johan Kuylenstierna, vice ordförande.

– Vi ska se till att göra den helt nödvändiga klimatomställningen för att
inte hamna i ytterligare en kris, en kris som vi på sätt och vis redan är
inne i men som blir betydligt värre om vi inte snabbt gör det rätta.

– Från vårt perspektiv är det inte minst viktigt att de får ett
övergripande ansvar för genomförande av den klimatpolitiska
handlingsplanen. Detta inbegriper också frågor som rör investeringar
och finansiella resurser, så vi välkomnar särskilt att finans-, näringsoch infrastrukturdepartementen är representerade.

För kollegiets arbete inrättas även en statssekreterargrupp och ett
kansli inom regeringskansliet. Tanken är att arbetet ska påbörjas så
snart som möjligt och huvuduppgiften blir att se till att regeringens
klimatpolitiska handlingsplan genomförs. I och med att gruppen täcker
in olika ministrar och olika ansvarsområden ska det skapa
15

Klimatpolitiska rådet var i sin rapport inte nöjd med klimathandlingsplanen, som de menade inte skulle leda till uppnådda klimatmål.

Här i Sverige kommer samma krav från näringslivet där flera storbolag
tillsammans har skrivit på DN Debatt att det i samband med återstarten
efter corona finns en unik möjlighet att lösa två kriser samtidig. Med
rätt åtgärder går det att lägga grunden till ett fossilfritt Sverige och en
mer robust och hållbar ekonomi.

De konstaterade att klimatpolitiken måste breddas eftersom den hittills
tenderar att enbart handla om miljödepartementet.
– Vi ska genomföra allt som står i handlingsplanen och det är väldigt
brett. All politik är klimatpolitik och det måste genomsyra regeringens
arbete. Vi får en annan kraft och effektivitet i klimatarbetet med
klimatkollegiet. Det är inte bara klimatministern som ska ansvara för
att nå klimatlagens mål det är en uppgift för hela regeringen. Det här
är då en väldigt tydlig uppgradering av klimatarbetet, att vi kan jobba
på det här koordinerade sättet så att vi får en gemensam bild och en
annan kraft i arbetet, säger Isabella Lövin.

Klimatpolitiska rådet har också meddelat att de kommer att specialgranska regeringens politik under coronakrisen ur en klimatvinkel.
Granskningen kommer att ske brett.
Då, för några veckor sedan, har regeringen och dess samarbetspartier
beslutat om krisåtgärder under coronapandemin för minst 190
miljarder kronor det motsvarar ”de samlade kostnaderna för
barnbidrag, föräldraförsäkring och studiestöd plus rättsväsendet och
hela kulturbudgeten under ett helt år – eller minst två tredje delar av
den beräknade kostnaden för svensk snabbjärnväg för hela resten av
århundrade.

Det nya klimatkollegiet ska också ha en nyckelroll när ekonomin
ska återstarta efter coronapandemin. Både internationellt och nationellt
finns ett tryck för att en återstart av ekonomier är ett tillfälle att ställa
om till hållbara ekonomier och att stöd kan klimatvillkoras. Såväl FN:s
generalsekreterare António Guterres som chefen för internationella
energiorganset IEA, Fatih Birol, menar att både politiska och
finansiella ledare nu har en historisk möjlighet att använda stimulanspaket för att göra en omställning.

– När vi återstartar Sveriges ekonomi ska vi bygga samhället starkare.
Att ligga i framkant i klimatomställningen innebär också att vi säkrar
konkurrenskraft, skapar nya gröna jobb i hela Sverige – och stärker
välfärden, säger Stefan Löfven.

– Det är viktigt att klimatkollegiet får en central roll i en grön
återhämtning där vi både ställer om till fossilfrihet och värnar
välfärden, och där finns så mycket möjligheter i att vi bygger om till
ett fossilfritt välfärdsland som kommer att skapa väldigt mycket
arbetstillfällen och trygghet. Det finns väldigt mycket arbete att göra
inom bostadssektorn, energi, landsbygd och jordbruket, säger Isabella
Lövin.

– Ansvaret för klimatomställningen kan inte läggas på enskilda
individer. Den kräver ett starkt samhälle där politiken tar sitt ansvar
och ingen lämnas efter.
Hur är det med finansiering. Är det några gröna
återhämtningspaket på gång?
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– Det finns inget klart än, säger Stefan Löfven.

"Klimatpolitiska rådet vill ha grön profil på
statliga stöd

Jannike Kihlberg
jannike.kihlberg@dn.se "

DN LÖRDAG 13 JUNI 2020

" Fakta. Det nya klimatkollegiet
Det nya klimatkollegiet ska ledas av statsminister Stefan Löfven (S) i
första hand och i andra hand av miljö- och klimatminister Isabella
Lövin (MP).

Ekonomiska stöd som ges under coronakrisen är en chans att
gynna klimatomställningen. Det skriver Klimatpolitiska rådet i ett
brev till regeringen och pekar ut fyra områden som extra viktiga.

De övriga sex ministrarna som ingår är:
Magdalena Andersson (S). finansministern
Tomas Eneroth (S) infrastrukturminister
Per Bolund (MP), finansmarknads- och bostadsminister
Anders Ygeman (S), energi- och digitaliseringsminister
Jennie Nilsson (S), landsbygdsministern
Ibrahim Baylan (S), näringsminister
TT

Klimatpolitiska rådets uppdrag är att granska så att regeringens politik
följer det klimatpolitiska ramverket och leder till att klimatmålen kan
nås. De har redan tidigare sagt att de kommer att specialgranska den
politik som förs under coronakrisen.
– Det viktiga här är att tänka att ekonomiska stöd i samband med
coronakrisen även öppnar för mer långsiktiga investeringar i
omställning till fossilfrihet, säger Johan Kuylenstierna, vice
ordförande i Klimatpolitiska rådet.
– Att hantera den akuta krisen är viktigt men också att samtidigt kunna
tänka mer långsiktigt, det vill säga hur de tiotals miljarder kronor
regeringen nu beslutar om möjliggör mer långsiktiga investeringar,
inte bara ett akut stöd.
Rådet tar upp oljekrisen från 1970-talet som ett exempel på hur
åtgärder under kriser kan leda till breda förbättringar i samhället.
Förutom att oljeberoendet minskade ledde det också till bättre luft i
städerna samt minskad försurning och övergödning. Dessutom
skapades nya arbetstillfällen när nya energisystem byggdes upp.
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När det gäller coronakrisen är det möjligt att se den som en chans till
att öka takten i en klimatomställning.

Rådet lyfter också fram de beteendeförändringar som coronakrisen har
lett till, som att fler har arbetat hemma, rest mindre och haft digitala
möten. Det är något som rådet anses kan vara något att ta tillvara.

– Flyget debatteras mycket. Inte bara i Sverige utan även på europeisk
nivå pågår väldigt mycket diskussioner om hur de olika stödpaketen
ser ut och hur man ska tänka när det gäller en långsiktig utveckling av
flygbranschen. Kan man använda sig av det här för att snabba på
omställningen i en sådan industri till exempel, säger Johan
Kuylenstierna.

– Kanske kan den offentliga sektorn gå i spetsen för att vi ska bli ännu
mer resefria och ytterligare satsa på digitalisering. Ett annat exempel
är den reform för sänkt skatt för reparationstjänster som regeringen
aviserat och som förutom att vara bra för klimatet även kan stärka
tjänstesektorn som drabbats hårt av pandemin, säger Johan
Kuylenstierna.

Att se över de subventioner som redan finns och fasa ut sådana som
ger stöd till fossilanvändning är också något som bör ses över, anser
rådet.

Jannike Kihlberg
jannike.kihlberg@dn.se "

– Ta jordbruket som ett exempel. I dag får lantbrukare stöd genom
subventioner när de använder diesel. Men går de över till förnybart får
de inte något likande stöd för det och det blir alltså dyrare att gå över
till förnybart. Det är den typen av problem som borde kunna rättas till
genom att reformera ekonomiska styrmedel, säger Johan
Kuylenstierna.

"Fakta. Klimatpolitik
I sitt brev till regeringen listar Klimatpolitiska rådet fyra
huvudområden som det anser extra viktiga. Det handlar bland annat
om vikten att ha en tydlig vision om vad politiken för omställning ska
leda till, att investeringar som görs ska riktas mot en fortsatt
omställning, inte en återställning, och att den samverkan som redan
finns inom exempelvis Fossilfritt Sverige ska användas och stärkas."

En av huvudrekommendationerna är att använda samarbetet inom
Fossilfritt Sverige och de färdplaner mot fossilfrihet som har tagits
fram inom 21 branscher. I färdplanerna pekar företagen ut hur de ska
minska sina utsläpp och de listar också de hinder som finns. I många
fall handlar det om problem som spänner över flera sektorer och också
regelverk som är krångliga och hindrar en utveckling.

"Pressmeddelande från Finansdepartementet,
Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Statsrådsberedningen, Regeringen,
Infrastrukturdepartementet
Regeringen inrättar ett klimatkollegium
Publicerad 09 juni 2020
Regeringen har som målsättning att Sverige ska bli världens första
fossilfria välfärdsland. För att nå detta måste alla politikområden dra åt

Klimatpolitiska rådet välkomnar därför klimatkollegiet som regeringen
nyligen har inrättat och som DN har skrivit om.
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samma håll och klimatfrågan måste integreras i alla relevanta politikområden. Av den anledningen har regeringen inrättat ett klimatkollegium inom Regeringskansliet.

"Vi räddar inte klimatet genom att dricka
havremjölk

– Klimatet är vår tids stora ödesfråga och den kan inte lösas med
stuprörstänkande. Alla relevanta politikområden måste bidra till en
omställning av hela samhället, säger miljö- och klimatminister Isabella
Lövin

DN TORSDAG 25 JUNI 2020
Bara hälften av svenskarna tycker att klimatförändringarna är
allvarliga, enligt en ny rapport. Har den politiska kulturen i vårt
land invaggat oss i en falsk trygghet inför det som sker? undrar
Rebecka Kärde.

Klimatkollegiets syfte är att stärka regeringens arbete med att nå
klimatmålen och att genomföra den klimatpolitiska handlingsplanen.

Sällan har den svenska exceptionalismen irriterat så många som under
coronavåren 2020. Ännu ett vedträ i elden är årets upplaga av Digital
news report från Reuters institute. En gång om året frågar forskarna
människor i 40 länder om deras nyhetskonsumtion, för att undersöka
hur denna korrelerar med åsikter om exempelvis mediers trovärdighet,
fake news och klimathotet.

Kollegiet kommer ha regelbundna möten som leds av statsministern.
Utöver statsministern och miljö- och klimatministern ingår ytterligare
sex ministrar vars områden är avgörande för klimatomställningen.
Dessa är: näringsministern, finansministern, infrastrukturministern,
energi- och digitaliseringsministern, landsbygdsministern och
finansmarknads- och bostadsministern.

Globalt sett anser 69 procent av de tillfrågade att klimatförändringarna
är mycket eller extremt allvarliga. Bara hälften av svenskarna, 50
procent, håller med. Det är tredje minst av alla, och hela 40
procentenheter under siffrorna i länder som Chile, Kenya och Turkiet,
där nio av tio är mycket oroade av den globala uppvärmningen.

Klimatkollegiet får en central roll i arbetet med att driva på
omställningen och genomföra den gröna återhämtningen.

Kan flatheten tolkas som optimism? Att svenskarna visserligen förstår
situationens allvar, men känner tillförsikt vad gäller chansen att vända
utvecklingen? Inte bara. Nio procent intar nämligen hållningen att
klimatförändringarna inte är ett problem alls. Bara USA ligger högre,
med tolv procent.
Där bedömer ändå nio av tio av de som står till vänster politiskt
klimathotet som mycket allvarligt. I Sverige är den siffran 75 procent.
För att inte tala om högern: en av fyra!

Presskontakt
Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister
Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-206 08 92
e-post till Jakob Lundgren "

Hur kan man förklara resultaten? Den tydligaste gemensamma
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nämnaren hos länderna i botten av rankningen är välstånd.

atmosfären. Men jag undrar om inte det sociala trycket på att framstå
som klimatmedveten riskerar att göra mer skada än nytta. Det
förvandlar klimathotet till en samvetsfråga, till något den enskilde kan
avhjälpa. Konsekvensen blir ett slags åtgärdernas allmänna ekvivalens
där huvudorsakerna till uppvärmningen förlorar sin särprägel.

Nederländerna, Norge och (över Sverige) Danmark ligger längst ner,
följda av andra västeuropeiska nationer med högt BNP. Det är länder
med stabila och behagliga klimat med få naturkatastrofer.
Just den faktorn verkar i och för sig mindre utslagsgivande. Australien
ligger långt ner, trots att undersökningen genomfördes när
skogsbränderna härjade som värst i vintras. Och även i Sverige blir ju
klimatförändringarna mer och mer kännbara – se Björn Wimans text
om Erika Bjerströms ”Klimatkrisens Sverige” (DN 20/6).

Att på politisk nivå bekämpa avskogningen och fossilindustrin
tillskrivs samma moraliska halt som att handla mer ekologiskt. Vad
väljer man? Antagligen det senare, betydligt enklare alternativet.
För att återvända till rapporten får man anta att havremjölksdrickarna
tillhör den halva av de svenska respondenterna som faktiskt oroar sig
för klimatet. Rapportförfattarna framhäver att det svenska samhället,
liksom det amerikanska, är extremt polariserat. Alternativa medier har
stort inflytande och konsumeras i högre grad av klimatskeptiker än
andra. Dessutom rör undersökningen internetanvändare, en grupp som
i Sverige är sällsynt brokig. Om mormödrar i Filippinerna läste
Nyheter Idag skulle resultatet sannolikt se annorlunda ut.

Rimligen bidrar den politiska kulturen. I de rika västländerna finns en
bred konsensus om vikten av sysselsättning. Målet är att öka tillväxten
och hålla medborgarna i arbete. Initiativ som hotar detta mål, och det
skulle radikala klimatåtgärder göra, är varken vanliga eller
efterfrågade. Politik förstås generellt som en finjusteringarnas konst,
som förvaltning av det rådande snarare än ett medel för
samhällsomvandling.

Likväl är det svårt att inte förfäras av de låga siffrorna. Fast samtidigt:
vad spelar de för roll? Ska man vara krass är det ju
klimatförändringarna som är problemet, inte attityderna till dem. Är
inte de senare en naturlig följd av tingens ordning: att Sverige som
land och ekonomi faktiskt tjänar mer på fossilkapitalismen än vad till
exempel Chile gör?

I en sådan kultur, i ett sådant ekonomiskt system, blir
klimatförändringarna svåra att få grepp om. Man betraktar dem som ett
missförstånd, eller åtminstone som något övergående, något den
ansvarige snart tar tag i.
Frågan är om inte den konventionella klimatdiskursen bidrar till
liknöjdheten. Vurmandet för konsumentmakt och individuella
mikroinitiativ skapar känslan av att Sverige driver på omställningen,
att det görs något, att civila och makthavare agerar. Det pratas ju om
klimatet hela tiden! Greta Thunberg är jättepopulär, till och med
utomlands! Visst är det illa med rekordtemperaturer i Sibirien, men det
går åt rätt håll – själv har jag börjat med havremjölk!

Vidare är de grupper som bryr sig minst om klimatet – äldre och
lågutbildade – också de som flyger och konsumerar minst. Hur
relevant är det då att försöka väcka engagemang i klimatet som
abstrakt storhet?
Bättre vore att ställa konkreta krav på politiker, tjänstemän och
företagsledare. De som driver igenom frihandelsavtal och stödpaket till
flygindustrin, och som har något större möjlighet att sakta ner
uppvärmningen. Helst inte via retorik.
Rebecka Kärde "

Jag raljerar, förstås. På sin höjd någon enstaka centerpartist tror väl att
vegetariska torsdagar kommer bromsa temperaturhöjningen i
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Sverige bör i möjligaste mån hjälpa utrikes
stater och organisationer i deras klimatpolitik.

" Ledare: Elektrifiera industrin – klimatet
kan inte vänta
DN TORSDAG 25 JUNI 2020
Förra helgen uppmättes nya rekordtemperaturer i norra Sibirien
med hela 38 grader. I den engelskspråkiga världen fick det extra
uppmärksamhet eftersom det motsvarar mer än 100 grader
Fahrenheit, en symbolisk gräns som nu överskreds. Hela våren
har det varit 8 grader varmare än normalt i Sibirien, nu är det
norr om polcirkeln på många ställen mellan 20 och 25 grader
varmare än vanligt.

Ministern för utrikes samarbete bör med hjälp av Utrikesministern,
Utikeshandelsministern och Statsministerns klimatkollegium göra en
världsplanering av klimatpoltiken..Hur är det, kandet bli och bör det
bli.
Kan Peking klara sin elförsörjning med vindkraftverk och solpaneler?

Det här beror förstås i stor utsträckning på klimatförändringarna, men
värmens effekter på klimatet är ännu allvarligare. Permafrosten i
Sibirien innehåller nämligen mer klimatpåverkande gaser än vad som i
dag finns i hela atmosfären. När isen smälter släpps de gaserna ut. Det
är det här som ibland omnämns som en så kallad ”tipping point”,
eftersom utsläppen då kommer att bli så oerhörda att vi över huvud
taget inte vet hur vi ska hantera dem.

Världens storstäder och stormakter behöver troligen många nya
kärnkraftverk även om svenska miljöpartiet inte gillar sådana.
Regeringen borde södja forskning om hur man kan göra nya ssäkra
kärnkraftverk med användande av det utbräna bränsle som de gamla
kärkraftverken inte kan använda. Energin i det utbrända bör tas tillvara
stället för att med dyra pengar grävas ner 500 m i jorden.

Men har inte utsläppen ändå minskat i år, med corona? Jo, det har de.
Utsläppsminskningarna antas bli de största sedan andra världskriget,
på helåret 2020 beräknas de till mellan 4 och 7 procent. I april, när
pandeminedstängningarna var som mest omfattande, släppte världen ut
17 procent mindre koldioxid än förra året.

Om vi i Sverige, med cirka en promille av världsbefoklningen, klarar
av vår del av klimatpolitiken hjälper det inte mycket om världen
utanför inte klarar sina delar.

Det påverkar dock inte uppvärmningen nu, som beror på den koldioxid
som redan är utsläppt. Det är också egentligen en häpnadsväckande
liten minskning, givet att nästan allt det som vi vanligen talar om som
klimatpåverkande hade stängts ner. Utsläppen från flyg minskade med
hela 60 procent, utsläppen från landtransporter, framför allt bilism,
minskade med 21 procent. Många upplever att de tvingats lägga om
livet helt, och ändå har totalutsläppen inte minskat mer.
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Problemet är att utsläppen från flyg och privatbilism, som må vara
bland de största en enskild människa kan påverka, är rätt små sett till
helheten. Globalt står energisektorn för nästan hälften av alla
klimatutsläpp och industrin för 22 procent. Det är utmärkt att enskilda
människor ändrar sina resemönster och avstår onödiga flyg- och
bilresor, men det som verkligen behöver göras för att klara
klimatkrisen är alltså att ställa om energisystemet till att bli
klimatneutralt och att med tillgång till klimatneutral energi sedan
elektrifiera allt som bara går. I Sverige är det industrin som står för de
stora klimatutsläppen, och vinsterna om exempelvis stål- och
cementindustrin slutar med fossilbränslen vore enorma.

" Januaripartierna överens om
höghastighetstågens nästa steg
DN FREDAG 26 JUNI 2020
Trafikverket får i uppdrag att gå vidare med planerna på nya
stambanor för höghastighetståg. Det har regeringen och samarbetspartierna C och L kommit överens om. Myndigheten ska
hitta sätt att pressa kostnaderna.– Nu går startskottet för
moderniseringen av infrastrukturen, säger Tomas Eneroth (S).

Redan nu pågår projekt på LKAB med att få fram koldioxidneutralt
stål, och både i Sverige och på andra ställen jobbar man med att ta
fram koldioxidneutral cement. Just cement är en nyckelfråga eftersom
betong, som görs på cement, både är världens mest använda material
och en av de industriprocesser som släpper ut mest koldioxid. Ett
annat sätt att minska klimatpåverkan vore om vi äntligen kunde få till
effektiv plaståtervinning. All plast som inte återvinns bränns upp och
ger klimatgaser, samtidigt som plast är ett fantastiskt material med
överlägsna funktioner gentemot mycket annat. För att få ihop den
ekvationen är återvinning i stor skala centralt.

De senaste dagarna har intensiva förhandlingar pågått mellan
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centern. Frågan på
bordet har varit nya stambanor som ska binda samman Sveriges tre
storstäder med Jönköping som knutpunkt. Där ska tågen kunna färdas i
över 300 kilometer i timmen, som ett attraktivt alternativ till flyget och
en möjlighet till längre arbetspendling.
Höghastighetstågen är en av punkterna i januariavtalet, men bland de
fyra partierna finns olika uppfattningar om hur avtalet ska tolkas i den
delen. Förhandlingarna i veckan har trots det lett fram till ett beslut
som regeringen klubbade på torsdagen.

Risken nu är att de låga oljepriserna driver utvecklingen åt helt fel håll,
bort från en omställning mot klimatneutral energi och tillbaka till
fossilfesten. De marknadsmässiga framstegen där allt fler stora
investeringsbolag riktat om sina pengar bort från kol och olja till ny
grön teknik riskerar att stanna av. Det viktigaste som politikerna då
kan göra är att hålla fast vid och ytterligare höja priset på att släppa ut
koldioxid. Permafrosten smälter. Klimatet kan inte vänta.

– En lång tids förhandlingar är nu klara. Det här innebär att nu går
startskottet för hela den samlade planeringen som ska modernisera
infrastukturen med alltifrån elvägar till nya stambanor, säger
infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

DN 25/6 2020 "
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Enligt uppgörelsen får Trafikverket i uppdrag att ta fram
kostnadsberäkningar för hela den framtida infrastrukturen men också
specifikt för stambaneprojektet.

resterande delar. Sedan är det i slutänden upp till riksdagen vilka
resurser man vill lägga, säger Tomas Eneroth.
Innebär det här att partierna bakom januariavtalet är överens om att
projektet i sin helhet ska förverkligas?

Kalkylerna ska redovisas i höst och ligga till grund för en proposition
nästa år.

– I januariavtalet finns en tydlig formulering om nya stambanor och
det här betyder att fyra partier är överens om att Trafikverket får det
här uppdraget. Men det är inte förrän det finns en samlad finansiering i
en infrastrukturproposition som man kan ge tydligt klartecken.

– Det särskilda uppdraget som gäller stambanor innebär att man utifrån
kostnadstaket på 205 miljarder kronor ska redovisa uppdaterade
beräkningar. Trafikverket ska titta på olika alternativ för projektet
utifrån aspekter som effektivitet i byggandet och klimatmässighet,
säger Tomas Eneroth.

Regeringen har tagit fram förslag till en finansiering. Hur långt har de
fyra januaripartierna kommit i diskussionerna om det?
– Det viktiga nu är att vi ger Trafikverket i uppdrag att ta fram
underlaget. Jag är väldigt nöjd över att vi fyra partier är överens om
det.

– Vi behöver en ordentlig genomlysning av vilka behov vi har av att
modernisera svensk infrastruktur. Det stora betinget i klimatomställningen ligger på transportsektorn. Därför är det viktigt att vi får
gediget underlag för en elektrifiering. Det är därför jag också nämner
elvägar, för vägtransporter kommer fortsatt att vara viktigt.

Om någon uppfattar det här som ett försök att dölja det faktum att ni
fyra partier faktiskt inte är överens om att de här stambanorna ska
byggas, vad säger du då?

Trafikverket får samtidigt i uppdrag att börja bygga upp en särskild
organisation som ska driva stambaneprojektet som helhet från start,
inte sträcka för sträcka. Det handlar om en separat organisation som
ligger utanför Trafikverkets ordinarie verksamhet. Bolagsform är ett
alternativ.

– Då säger jag att fyra partier är nu överens om att ge Trafikverket i
uppdrag att ta fram kostnadsberäkningar för hela infrastrukturen.
Frågan om hur mycket resurser vi är beredda att avsätta när vi lägger
en proposition kommer att vara avgörande för all infrastruktur, vare
sig vi pratar elvägar eller stambanor.

Betyder det här beslutet att det kommer att byggas nya stambanor för
höghastighetståg?

– Och vi har ett januariavtal. Det är inget smörgåsbord, säger Tomas
Eneroth.

– I någon mening byggs de redan. Ostlänken, Göteborg–Borås, Lund–
Hässleholm finns redan med i innevarande nationella plan. Detta
uppdrag innebär att Trafikverket ska göra en samlad bedömning av

Hans Rosén
hans.rosen@dn.se"
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"Fakta. Nya stambanor
2014 startade Sverigeförhandlingens som resulterade i ett avtal där
kommunerna längs sträckningen lovar att bygga 100 000 bostäder mot
att staten bygger nya stambanor för höghastighetståg. Projektet
startades av Alliansen och har drivits vidare av S-MP.

" Coronakommission ska bli klar före nästa
val
DN TORSDAG 25 JUNI 2020
Den kommission som ska granska hanteringen av coronapandemin får i uppdrag att leverera sitt resultat före nästa val. Det är
beskedet efter att partiledarna på onsdagen haft överläggningar
med statsminister Stefan Löfven.

Enligt januariavtalet mellan regeringen samt C och L ska stambanorna
byggas. Liberalerna gör dock en annan tolkning av avtalet än de övriga
och har uttryckt sin skepsis.

Granskningskommissionen kommer att tillsättas inom kort, eventuellt
redan i början av nästa vecka. På de överläggningar som partiledarna
höll på onsdagen utlovades ett utkast till direktiv snarast möjligt så att
partierna kan komma med synpunkter senast på fredag. Preliminärt
sätts slutdatum för kommissionen någon gång under första kvartalet
2022. Det välkomnas av Centerns vikarierande partiledare Anders W
Jonsson.

Sedan den borgerliga alliansen drog igång projektet har såväl
Moderaterna som Kristdemokraterna ändrat sig och sagt nej. Även
Sverigedemokraterna är emot. Vänsterpartiet däremot stödjer idén.
Ett argument för höghastighetståg är klimatnyttan när transporter
flyttas från bil och flyg till järnväg. Ett annat är att arbetsmarknaderna
vidgas när det går att pendla längre med rimligare restider. Dessutom
är det nuvarande järnvägsnätet överbelastat.

– Regeringen har lyssnat på att vi vill ha det här redovisat i god tid
före valet 2022. Det här är en av de värsta kriser som Sverige råkat ut
för på decennier. Då är det rimligt att väljarna i valet 2022 kan ta
ställning till det, säger han.

Argument emot är att de samhällsekonomiska kalkylerna inte visar på
lönsamhet. Kritiker framhåller också de negativa klimateffekterna från
de stora mängderna stål och betong som behövs. Riksrevisionen har
dessutom pekat på brister i hur planeringen hittills har gått till. "

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson ser också en avgörande
poäng i att det kan utkrävas ansvar för både ”framgångar och
misslyckanden” före nästa val.
Han ser dock en annan stötesten som inte är avgjord än: vilka slags
personer ska ingå i kommissionen?
– Vi motsätter oss bestämt att det skulle vara politiker som ledamöter.
Vi vill ha en politiskt helt oberoende kommission. Jag ser framför mig
jurister och människor som är kunniga inom medicin och krisberedskap och har integritet, säger Ulf Kristersson.
Alla partier har redan kommit med synpunkter på vad kommissionen
bör ägna sig åt. Vänsterpartiet framhåller äldreomsorgen.
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– Den bör utredas först och snabbt så att vi kan använda slutsatserna
under det att smittan pågår. Smittspridningen i äldreomsorgen är det
största misslyckandet men det finns fortfarande lärdomar att dra, säger
Jonas Sjöstedt (V).
Även Kristdemokraterna välkomnar att kommissionen ska vara klar
före valet men för dem är det inte den avgörande frågan. Viktigare,
enligt partiledaren Ebba Busch, är att kommissionen lämnar
delrapporter så snart man har granskat ett område.
– Saker måste redas ut redan medan pandemin pågår, till exempel hur
vården klarar att hantera utbrott i vissa regioner och hur vi undviker att
få en allvarlig situation på fler äldreboenden. Det måste även
analyseras hur smittan kom in i landet, säger KD-ledaren.
Statsrådsberedningen ville på onsdagen inte kommentera vad som
sagts om kommissionen under partiledaröverläggningarna.
”Vi kommer att presentera kommissionen med alla aspekter i sin
helhet i närtid”, skriver Stefan Löfvens pressekreterare Gösta
Brunnander i ett sms.
Ett exempel på tidigare granskningskommissioner av stor omfattning
är den om Palmemordet som tillsattes 1994 och lämnade sitt
slutbetänkande 1999.
Även efter flodvågskatastrofen 2004 tillsattes en kommission som
redan i december 2005 presenterade sina slutsatser.
Där riktades hård kritik bland annat mot bristen på krissamordning i
Regeringskansliet som försenade insatserna på plats.
Hans Rosén
hans.rosen@dn.se "
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Kapitel 2 :Levnadskostnaderna
och skattefördelningen.
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" Sänkt skatt på inkomst förbereds

skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare. Om klyftan helt sluts i
och med höstens budget är ännu oklart.

DN TORSDAG 25 JUNI 2020

– Ja, vi måste återkomma till det när vi ser vilket utrymme som finns.
Det är en del av januariavtalet att vi ska ta bort den här orättvisa
skatteklyftan. Men vi får se vilket utrymme som finns. Det finns andra
saker som också är viktiga – det finns stora behov både inom
sjukvården och äldreomsorgen, säger finansministern.

Regeringen och samarbetspartierna förbereder ytterligare
skattesänkningar. Låg- och medelinkomsttagare kan få behålla
drygt 100 kronor mer i månaden. – Vi har höjt miljöskatter och de
intäkterna ska betalas tillbaka till svenska folket, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Enligt januariavtalet ska regeringen tillsammans med C och L genomföra en grön skatteväxling där pengar från miljöskatter används till att
sänka skatten på arbete. Enligt SCB ökade intäkterna från miljöskatter
med 4 miljarder förra året jämfört med 2018.

Det handlar om fyra förslag som nu skickas på remiss. Det ena handlar
om att fler pensionärer ska slippa betala mer skatt än de som har
arbetsinkomster. Ett generellt avdrag på inkomstskatten finns också
med, i två varianter.

Hans Olsson
hans.olsson@dn.se
Hans Rosén
hans.rosen@dn.se"

Färre ska också betala statlig skatt, eller också ska den statliga skatten
sänkas. Det fjärde förslaget handlar om skatteförmåner för utländska
experter.

" Fakta. Skatteförslagen
Skatten på arbetsinkomster sänks med 1 700 kronor per år för dem
som tjänar upp till skiktgränsen på 509 300 kronor per år, alternativt
med 1 300 kronor för alla.

Finansminister Magdalena Andersson (S) framhåller att förslagen inte
är färdigförhandlade mellan regeringen och samarbetspartierna
Centern och Liberalerna. Dock måste förslagen remitteras redan nu för
att kunna ingå i den budget för 2021 som läggs fram i höst.

Nytt avdrag för pensioner mellan 213 000 och 1 418 000 kronor per år
gör att skillnaden i skatt mellan arbete och pension tas bort.

– Det här är för att ha en handlingsfrihet inför höstens
budgetförhandlingar, säger Magdalena Andersson.
Hur sannolikt är det att de här förslagen blir verklighet?

Gränsen för när man börjar betala statlig skatt höjs med 500 kronor
räknat på månadsinkomst. Alternativt sänks den statliga skattesatsen
från 20 till 19,5 procent.

– Det ekonomiska läget är osäkrare än vanligt så det handlar om vad vi
bedömer är väl avvägt. Men vi har höjt miljöskatter och de pengarna
ska återbetalas till svenska folket. Exakt var vi landar får vi se.
Regeringen remitterar även ett förslag om ytterligare skattesänkningar
för personer över 65 år. Det är ett led i S vallöfte om att sluta

Den så kallade expertskatten förlängs. "
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Människorna påverkar och påverkas genom verksamheter i fyra
olika roller i livet:

Människornas levnadsförhållanden och
utvecklingens krafter.

A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
A1: att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de
fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och
innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna.
A2: att påverka de politiska styrningarna som direkt eller
indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror av de
fyra ovan nämnda faktorerna.
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.
B1: att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen
och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav.
B2: att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn
till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få
uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.

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

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

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

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

Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter.
Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med
hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individernas levnadsvillkor, som ges av
psykiska och
kroppsliga förhållanden och av deras
fysiska och sociala miljöer.
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Vill man förbättra världen - göra världen till en bättre plats måste man arbeta på alla de fyra områdena om psykiska och
kroppsliga förhållanden och fysiska och sociala miljöer. De fyra
områdena påverkar varandra och direkt eller indirekt slutmålet:
tillfredsställelse för individen.

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

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

Till problemen hör också informationsprocesserna från beslut till det
slutliga verkställandet. Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett jättelikt informationssystem som rymmer alla informationsflöden. I själva
verket är det så att de förekommande informationsprocesserna bildar
eller utgör de förekommande planerings- och beslutsprocesserna.
Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem kan
ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder personers,
dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska processer och ett yttre informationsproblem med informationsutbyten
mellan alla dessa personer. Samhällsplanering innebär bl a konstruktion av förslag till framtider, då det konstruktiva arbetet utförs i de
psykiska processerna med hjälp av kunskapsmaterial som tillkommer
genom både inre och yttre informationsflöden.

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

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

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

Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individernas
inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på planerings-,
forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsområdena.
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Arbetet om samhällsplaneringens problem vänder sig till dem som har
makten över förändrings- och fördelningsprocesserna på olika nivåer
och i synnerhet på de politiska nivåerna. Eftersom Sverige är en demokrati har i princip folket makten. Arbetet vänder sig därför till folket,
men då den s k representativa demokratin tillämpas har de förtroendevalda politikerna makten och arbetet vänder sig därför främst till dem.

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

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

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

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

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

I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man får
betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja
utbildning om man inte har någon man tycker räcker och då får man
söka på utbildningar och lediga jobb.
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Följande sidor från omr36-39zzzn

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

Utvecklingens krafter.

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

Utvecklingen i världen i framtiden beror av människornas verksamheter och av naturens verksamheter, dess krafter och resurser.
Människornas verksamheter gäller tankeverksamheter och handlingar hos individer, grupper, organisationer och institutioner o d.
Naturen och människorna påverkar och påverkas.
För att få grepp om utvecklingen måste man ha beskrivningar om
människornas och naturens verksamheter. Människornas tankar
och handlingar är för det mesta inte beskrivna utan bara utförda,
Individer, grupper, organisationer etc är ofta dåliga på att beskriva sina tankar och handlingar, det behövs i stor utsträckning särskilda åtgärder för att få fram nödvändiga beskrivningar, det behövs bl a forskningar inom en lång rad vetenskaper och utredningssystem.

Huvudområdena har underindelats i delområden enligt en
decimalprincip som framgår av de härefter följande sidorna.
Alla röstberättigade måste känna till vad demokratiska samhällen
består av och hur de fungerar och behöver känna till systemet för
de mänskliga verksamheterna.

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

Isynnerhet de som sysslar med information och utbildning och de
som har makt och ledande ställning i verksamheterna behöver
kunskaper om allt och har i sitt arbete nytta av att väl känna till
alla verksamheter som formar framtiden.

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

2. Religiösa verksamheter o d.
5 områden:

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter
20 områden:
Texten för områdena är länk till hemsidan.

SW
SW
SW
SW
SW

SW 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

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

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

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

SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW

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

4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.
3 områden:
SW 4 Sambandsforskningsverksamheter.
SW 40 Systemvetenskap.Infostruktur.
SW 41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
11 områden
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
30 områden:
SW 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
SW 60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter.
SW 61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
SW 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
SW 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW

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

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

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

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

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

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

SW 796/799 Sport, idrott o d.
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Från http://wimnell.com/omr36-39zzzzzg.pdf

Från sidorna 59-64 i 40zo

Hushållsverksamheter.

Hushållsverksamheter. Vad man har och
vad man gör i bostäderna.

Verksamheter på individnivå som utgör grund för välfärden.

Politikområdet för hushållens verksamheter är det viktigaste för
välfärden, politikområdet som i regeringen tyvärr inte har någon
minister.

Det är därför viktigt att regeringen kan ange det som bör ingå,
privata verksamheter, privata förhållanden med anknytning till
vardagsbeteenden.

SW 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.

Hushållsverksamheter och skatter behandlas litet mer
utförligt på sidorna 57- 86 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

SW . 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.
SW . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
SW . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. Tele.
Vedeldning, vattenkraft, kärnkaft, solkraft, vindkraft, vågkraft,
kolkraft, oljekraft, gaskraft.
SW . 645 Användning av inventarier o d.
SW . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d) m m
Här kan ingå umgänge och verksamheter i hemmet, o d.
SW . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
SW . 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
SW . 649 Personvård: barn, hemsjukvård.
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641- 642 Det börjar med maten.

643. När det gäller bostaden har boverket krav om
hur de bör vara.

Till det kan räknas allt man stoppar i sig, bl a godis, sprit, tobak,
droger. Man ska akta sig för farliga bakterier o d , inte äta för
mycket. Äta mediciner o d. Vara vaccinerad. Anpassa sig efter
sjukdomar o d. Inte äta malda elefantbetar så att djuren utrotas.
Man ska röra på sig och hålla kroppen i form. Få lämplig mängd
solljus.

I genomsnitt bor det cirka 2 personer per bostad.
Antal hushåll
Med 1 person
2 personer
3
4
5
6
7+

Svenskarnas 10 miljarder måltider per år äts av alla åldrar med olika
behov efter ålder och hälsotillstånd och hemma eller på arbetsplatser .
skolor, på restauranger, på semestrar och resor på olika orter o s v.

2013
37,7 % av alla hushåll
31,3 %
12,4 %
12,3 %
4,3 %
1,2 %
0,8 %

Antal rum som krävs för att inte anses trångbodd
Enboende
2 rum
2 personer
3
Ensamförälder och Samboende med 1 barn
3
2 barn
4
3 barn
5
4 barn
6
Finns samboende i hushållet.redueras rumskravet med ett rum.

Måltiderna ska vara näringsriktiga och ge avkoppling, gärna ihop med
andra. Man kan laga maten själv eller äta det andra gjort.
Livsmedelsverket, folkälsomyndigheten och socialstyrelsen har
mycket att säga om detta.
Enligt ett TV-program om åldrandets hemligheter i kunskapskanalen
den 4 mars 2018 kl 15.30 beror människornas livslängd i världen
enligt omfattande forskningar till 25% på gener och till 75% på miljön,
dvs vad vi äter, hur vi bor och arbeter, dvs levnadssätt.

Man bör observera att många utöver permanentbostaden har fritidshus
o d. Många är trångbodda. Det finns hemlösa och många bor i olika
slags provisorier eller vårdhem o d. Statistiken över bostadsbrist är
dålig. Det sägs att det behöver byggas 700 000 bostäder.
Det som byggs bör uppfylla boverkets krav, man ska inte i panik
bygga sämre. Dåliga bostäder finns det tillräckligt av.

Socialministern är numera också idrottsminister. Skolämnet Idrott bör
ge en bra utbildning om människokroppens problem.

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

(2020: idrotten ligger hos kulturministern)
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644. Till bostaden hör teknisk utrustning för vatten och
avlopp , energi m m.

646 Utveckling av de inre verkligheterna
Individens inre verklighet är det som finns i huvudet.
Individen vet nog inte själv allt hon har i huvudet, än mindre vet man
vad andra har i huvudet. Det finns statistik om individernas utbildning
i skolor o d och om kunnande och erfarenheter, men det säger inte
mycket om vad kunskaper, åsikter o s v de har. Det finns forskningar
med intervjuer där man försöker lista ut de inre verkligheterna, och det
finns mycket spekulationer om det. Men på det hela taget är de inre
verkligheterna mest okända för världen utanför. Man frågar och
diskuterar för att få reda på kunskaper och åsikter. När man anställer
folk görs intervjuer för att få veta om vad folk kan och tycker.
Inför valen görs det opininionsundersökningar om väljarnas tycken .
Så är läget.

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

Hushållsverksamheterna 641-645 och 647-649 handlar huvudsakligen
om de materiella, yttre verkligheterna. Men en viktig resurs i hushållen
är hushållsmedlemmarnas inre verkligheter, som är grunden för
välfärden. Det vill säga att man uppfattar sig som en samhällsmedborgare som är minst lika mycket värd som alla andra.

645 Hushållen har mycket utrustning av olika slag.

På fritiden i hemmet bör man ha möjlighet att göra det man vill inom
ramen för allmän moral så att man trivs. Man bör ha sociala kontakter
och andra verksamheter så att de inre verkligheterna utvecklas , bl a
med lämpliga kunskaper och värderingar om de ständigt pågående
förändringarna i världen, och så att möjligheterna att anpassa sig och
påverka andra utvecklas på lämpligt sätt.

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

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

Konsumentverket kan ha upplysningar om det.

Behöver de hjälp med att göra något nyttigt med tiden? Vad gör de

SKL har bestämmelser om sopor o d.
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som på grund av sjukdom eller arbetslöhet o d inte har något arbete att
gå till ? Och kriminella o d ?

Som serviceområden till hushållen kan ses skolornas verksamheter.

Livsmedel o d , boende, vatten-och avloppsförjning, energitillgång,
tillgång till prylar och pengar som ingår i områdena 641-649 är
materiella resurser som måste kompletteras med välfungerande inre
verkligheter som kan behandlas i område 646.

Klart är att grundskolans ämnen Samhällskunskap, Religionskunskap och Hemkunskap behöver förbättras med hänsyn till vad
man behöver. Likaså Samhällskunskap och religionskunskap på
gymnasiet. Där skulle det också vara bra med ett ämne Hemkunskap, men om det inte finns plats för det borde Samhällskunskapen kunna ökas på med viktiga hemkunskapsproblem.

Människorna påverkar och påverkas genom verksamheter i fyra
olika roller i livet:

Högervridningen, våldet och allt annat elände gör att man måste
förbättra undervisningen i skolan. Religionskunskapen bör ändras till Religion och levnadskunskap, Samhällskunskapen behöver
bli mycket bättre och Hemkunskapen behöver utökas. Med rätta
förbättringar blir barnen lyckligare som barn och sedan som
vuxna och demokratin förbättras.

A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
A1: att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de
fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och
innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna.
A2: att påverka de politiska styrningarna som direkt eller
indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror av de
fyra ovan nämnda faktorerna.

För de svenska barnen är det viktigt att de får kunskaper för de
fyra roller de har , A1, A2, B1 och B2.

B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.
B1: att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen
och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav.
B2: att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn
till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få
uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.

Utbildningen i samhällskunskap bör utgå från systemet för
mänskliga verksamheter, som är en fullständig samhällsbeskrivning.
Förbättringar av undervisingen i de två ämnena är av stor
betydelse för kultur och demokrati. Demokrati- och kulturministern har anledning att övertyga utbildningsministrarna om vikten
av förbättringar.

Välfärden beror av dessa fyra områden. Individernas inre verklig
-heter kan få det grundläggande utformat i förskolan, grundskolan och
gymnasiet, men måste sedan under livet få kompletteringar i sina
vardagliga verksamheter i hushållen.

Det är särskilt viktigt för invandrare att de får en bra samhällsbeskrivning som utgår från svenska förhållanden och också innehåller beskrivningar om samhällen utanför Sverige, så att invandrarna får kunskaper som passar till deras speciella förutsättningar.

Det räcker inte med att man har bostad, telefonledningar, telefoner.
TV-abonemang, datorer, soffor, tidningar och skrivbord etcetera, det
behövs också kunskaper för att kunna utnyttja det materiella, diskutera
det med anhöriga och bekanta.
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Slutsats:
Grundskolor och gymnasier måste ge barnen kunskaper om sig själva
och sina beteenden och världens problem så att de kan leva väl ihop
med andra och med demokratin kan förbättra levnadsförhållandena för
sig själva och alla andra.

Om religionsämnet ombildas till ett ämne
med filosofi och psykologi kommer det ämnet att

innehålla många universitetsämnen. Av ämnena kan man anse att
religionen var först och om man lägger ämnena i en kronologisk
och logisk ordning kan man börja med religion:

Religioner ger gammalmodiga bilder av världen och om hur man bör
bete sig, som inte fungerar idag. Religionsämnet bör utvidgas till att
omfatta levnadskunskap om hur man kan utveckla sig själv och om
hur man bör samverka med andra.

Religion och levnadskunskap.

(Barnen lär också

föräldrarna)
1. Religionskunskap.
2. Filosofihistoria.
3. Idé-och lärdomshistoria.
4. Vetenskapshistoria
5. Utbildnings- och skolhistoria.
6. Skolverkets läroplan för grundskolan.
7. Arkiv-och bibliotekskunskap.
8. Individernas kunskaper och erfarenheter.
9. Framtidsplanering. För Sverige och världen för kroppsliga och
psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer, med
samhällsbeskrivning, sambandsforskning och demokratins krav.
10. Estetik och värderingar.
11. Livsåskådningar och världsåskådningar. Världsbilder.
12. Psykologi. Biologisk psykologi. Kognition. Utvecklingspsykologi.
13. Socialpsykologi.
14. Sociologi och informationskunskap.
15. Logik och vetenskapsteori.
16. Etik och moral.
17. Konsten att inte ha tråkigt. (Tillägg 18 feb 2014)
Ämnet bör utformas i flera alternativ passade till utbildningsnivåerna. Enklare för lägre klasser och mer utvecklade för högre.

Ämnet om samhällskunskap måste göras mer fullständigt i både
grundskolor och gymnasieskolor. Kunskaper i hemkunskap bör
förbättras i grundskolorna och förmedlas också i gymnasierna.
Det här gäller de svenska barnen och också de nyanlända, invandrarna, för vilket det är särskilt viktigt att läroplanerna ger en bra
modern utbildning i de nämnda ämnena, som passar till deras speciella
förutsättningar.
Utbildningen ska direkt hjälpa de enskilda individerna och hjälpa dem
att på politisk väg förbättra välfärden för alla.
De utbildningar som nu nämnts för skolorna är utbildningar som bör
ske hela tiden genom verksamheterna i hemmet.
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Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och
över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende,
bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg.

647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter,
Kapital.
Behandlas i nästa kapitel.

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

648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter
o d.

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

Det finns cirka 5 miljoner hushåll i Sverige. Om de anväder en timme
om dagen för städning o d blir det för varje dag 5 miljoner timmar och
för alla under ett år cirka 2 miljarder timmar.

Socialtjänsten ska främja var och ens ekonomiska och sociala trygghet
och hjälpa till med att skapa jämlika levnadsvillkor. På så sätt görs det
möjligt för människor att aktivt delta i samhällsgemenskapen.

649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .

Delaktighet, självbestämmande och rättssäkerhet är grunden för en väl
fungerande socialtjänst. Insatser inom socialtjänsten ska grundas på
kunskap och ha god kvalitet. De ska även utformas utifrån den
enskildes behov och förutsättningar. Kontinuitet och möjligheten att få
välja hur omsorgen och stödet ska utformas och av vem man tar emot
insatserna är en viktig del i detta.

Socialtjänsten har hand om personer som har det särdeles besvärligt
men i området 64 gäller det hushåll som vill och kan klara sig själva.
Somliga kan få assistans vissa timmar genom socialtjänsten men får
klara sig för övrigt själva.
Det här handlar om att sköta barn, uppfostra och leka med dem.
uppfostra tonåringar och om rörelsehindrade, sjuka och äldre o d som
vill klara sig själva men behöver stöd av anhöriga och vänner eller
enklare hemtjänst.

Personer med funktionsnedsättning
Målen för området Personer med funktionsnedsättning är en
samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas
så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt
delaktiga i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och
pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

"Regeringen. Mål för social omsorg
Det finns särskilda mål för de tre delområden som ingår i social
omsorg: individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas. Det är en
fråga om jämlikhet och rättvisa. Kvinnor, män, flickor och pojkar med
funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika
villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet.

Omsorg om äldre människor

Publicerad 25 september 2014 · Uppdaterad 26 mars 2015"
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Från konsumentverkets hemsida, “Koll på pengarna”

Detta innehåller kostnadsposterna

Konsumentverkets beräkningar 2020

Förbrukningsvaror: Dagligvaror som främst används för vård och
skötsel av hemmet som tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och
hushållspapper med mera.

Konsumentverket gör varje år en beräkning av vad som är rimliga
kostnader för hushåll av olika storlek. Siffrorna kan vara en
utgångspunkt när du vill gå igenom din ekonomi. Du kan också
jämföra våra beräkningar med dina egna.

Hemutrustning: Möbler, husgeråd, tv, dator, surfplatta med mera.
Vitvaror som disk- och tvättmaskin ingår inte.
Medier: Kostnad för bredband, fast telefoni, streamingtjänster,
dagstidning med mera.

Konsumentverkets beräkningar baseras på ett basbehov av varor och
tjänster och visar exempel på kostnader för detta. De individuella
kostnaderna är en beräknad genomsnittskostnad för män och kvinnor. I
beräkningarna förutsätts att du inte har några funktionsnedsättningar
eller sjukdomar som innebär extra utgifter för till exempel hjälpmedel,
särskild kost eller mediciner. Det förutsätts också att du bor i lägenhet
och inte har några utgifter för trädgård eller reparationer. Observera att
inte alla hushållskostnader ingår i beräkningarna. Kostnader som inte
in-går är till exempel boende, resor, hälso- och sjukvård, glasögon,
presenter, semester, kalas, alkohol, måltider på restaurang, tobak och
spel.

Hemförsäkring: Kostar olika beroende på hemmets försäkringsbelopp och bostadsort.
Storstad: över 200 000 invånare.
Mellanstor stad: 50 000–200 000 invånare.
Mindre tätort: under 50 000 invånare.
All mat lagas hemma: alla måltider för både barn och vuxna lagas
hemma, baserat på Konsumentverkets nya matsedel. Det är en
fyraveckors basmatsedel som är mer hållbar för både hälsa, klimat och
miljö. Matsedeln består av frukost, lunch, middag och två mellanmål.
Du hittar matsedeln på Konsumentverkets webbplats.

Använd beräkningarna
Skriv in ditt hushålls kostnader i tabellen eller använd
Konsumentverkets siffror om du är osäker på hur mycket du gör av
med. Flytta sedan över dina kostnader till budgeten på sidan 5.
Beloppen i tabellerna har avrundats till jämna tiotal kronor.

All mat lagas hemma utom lunch vardagar: Lunch fem dagar per
vecka är borträknad. Barnen äter i skolan. Du får själv lägga till vad
dina luncher kostar.

Läs mer om Konsumentverkets beräkningar på konsumentverket.se

Övriga matkostnader: Kostnader för exempelvis festmåltider och
extra fika ingår inte i beräkningarna. Du får själv lägga till den
kostnaden.
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Kläder och skor: Ett basbehov av kläder och skor som används till
vardags, på fritiden och vid festligare tillfällen. Här ingår även
tillbehör som väska, klocka och paraply.

Gemensamma kostnader enligt Konsumentverket
1 person 2 personer
Förbrukningsvaror
130
160
Hemutrustning
590
690
Medier
1180
1230
Hemförsäkring
storstad
160
180
mellanstor stad
100
120
mindre tätort
90
110

Fritid och lek: Vanliga fritidsaktiviteter, leksaker, böcker, skidor,
cykel, föreningsavgift med mera.
Mobiltelefon: Kostnad för en smarttelefon med kontantkort.
Personlig hygien: Gäller sådant som tvål, tandkräm, blöjor,
hårklippning med mera samt kostnad för ett årligt tandläkarbesök
(undersökning) för vuxna.

Summa gemensamma
kostnader
storstad
mellanstor stad
mindre tätort

Barn-/ungdomsförsäkring: Kostnad för sjuk-och
olycksfallsförsäkring som även omfattar fritid.

2060
2000
1990

2260
2200
2190

Individuella kostnader per månad
18-30år 31-60år
Alla mat lagas hemma 2950
2770
Alla mat lagas hemma
utom lunch vardagar 2240
2110

Kostnader. Förvärvsarbetande i åldrar
18-65 år. 2020
Boverkets grundprincip för bostadsytor innebär kök och vardagsrum
samt ett rum per person.
Det betyder 2 rok för ensamstående och 3 rok för makar/sambor.
Hyreslägenheter 2019. Riket
2 rok 5761 kr per månad
3 rok 7147
År 2020 ökning säg1,9% (ökning 2019 1,9%. 2018 1,1%)
2 rok 5870 säg 5800 = 69600/år för ensamstående (utan barn)
3 rok 7283 säg 7200 = 86400/år för makar/sambor (utan barn)

61-74år
2490

75-år>
2490

1890

1890

Kläder och skor
Fritid och lek
Mobiltelefon
Personlig hygien

18-25år
520
660
350
500 *

26-49år
500
640
250
500

50-64år
500
680
240
480

65-år>
490
560
150
480

Summa kostnader,
exklusive livsmedel

2030

1890

1860

1680

* För 18- 23-åringar ska kostnaden minskas med 70 kr/månad
p.g.a. fri tandvård.

43

Genomsnittliga kostnader per månad 2020 för åldrar 18-65 år
Enligt konsumentverket
Individuella kostnader:
All mat lagas hemma
2790 kr
Kläder och skor
503
Fritid och lek
654
Mobiltelefon
263
Personlig hygien
493
Summa
4703 säg 4700

Kostnader för förvärvsarbetande: konsumentverkets förslag:
Resor med lokaltrafik 570 kr per månad
Medlemskap i fack och a-kassa 490 kr per månad =5880 kr perår
Kollektivtrafik.Månadskort på SL i Stockholm:
30 dagar: 930 kronor för vuxna, 620 kronor för pensionär, student,
ungdom.
Biljettt för enkelresa:vuxen 37 kr, pensionär,studentm ungdom 25 kr
Säg arbetsresor för förvärvsarbetende vuxen 930 kr per månad, för 11
månader 10230 kr, säg 10000 kr som ligger under de 11000 kr som
gäller i skatteverket för reseavdrag.

Gemensamma kostnader, storstad:
En person
2060 kr
Två personer 2260 kr
Med individuella kostnader:
En person
2060+ 4700 =. 6760 kr per månad = 81120 kr per år
Två personer: 2260+4700 +4700= 11660 kr per månad = 139920/ år
Med hyra för bostad:
Ensam: 81120+ 69600= 150720
Två personer: 139920+ 86400 = 226320

Hyreslägenheter 2018 (SCB)
Riket
Stor-Stockholm
Stor-Göteborg
Stor-Malmö
Kommuner med > 75000 inv
Kommuner med< 75000 inv

2 rok
3 rok
5591
6904 per månad
6244 112% 7705 112%
5704 102% 6859 99%
6257 112% 7520 109%
5683 102% 6893 100%
5005 98% 6245
90%
% av riket
Stor-Stockholm och Stor-Malmö ligger cirka 10% över riket.
De andra ligger ungefär på riket.

El ingår inte i konsumentverkets beräkningar
El. 2010 angavs: Den här posten är en uppskattad genomsnittlig
förbrukning i kilowatt i hyreslägenhet: 1 person 180 kWh per månad,
2 personer 240 kWh.
Fortum - ELLEVIO 2020 El i Stockholm, treårskontrakt: fast avgift ca
68 kr per mån. KWh-pris ca 0,95 kr. Gör:
1 person 68+171=239 kr per mån. 2 pers 228+68=296 kr.
Säg 1 person 240 kr. 2 personer 300 kr.
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Konsumentverket 2020:
Exempel: Vad det kan kosta för en 20-åring med egen
inkomst att bo hos föräldrar eller ha eget boende .

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

Utgifter per månad
Bo hos föräldrar Eget boende
All mat lagas hemma utom
lunch vardagar
2240
2240
Förbrukningsvaror
70*
130
Hemutrustning
240*
590
Medier
300*
1180
Hyra
2270*
5760
Hemförsäkring
40*
100
Summa hushållsutgifter
5160
10000
Övriga utgifter
Personlig hygien
500
500
Kläder och skor
520
520
Fritid
660
660
Mobil
350
350
Äta lunch ute (20 ggr/månad)
1960
1960
Resor med lokaltrafik
570
570
Medlemskap i fack och a-kassa
490
490
Summa övriga utgifter
5050
5050
Total summa utgifter
10210
15050
* En fjärdedel av hushållets kostnader eftersom beräkningen
utgår ifrån ett hushåll med fyra personer.
Per år:
122520
180600
Skillnad:
58080

Hushåll med en person
- 64 år i genomsnitt ca 1,8 rok (1,77),
65 - år cirka 2,0 rok (2,08).
Hushåll med makar, 2 personer
- 64 år cirka 2,8 rok (2,72),
65 - år cirka 3,0 rok (2,98).
(Siffrorna inom parentes från tabell 10.7 på sid 230 i årsboken).
I bostadsrättslägenheter, tab 10.7 ungefär som i hyrslägenheter:
Ensam - 64 år 1,95 rok,
65- år 2,46.
Makar - 64 år 2,92 rok,
65- år 3,14 rok.
I småhus är rumsantalen cika 2 rum större än i hyrslägenheter:
Ensam - 64 år 4,17 rok,
65 - år 4,19.
Makar - 64 år 4,72,
65 - år 4,64 rok.
Mot bakgrunden av dessa siffor är det rimligt att räkna med
2rok för ensam och
3rok för makar. (Utan barn).
Boverkets grundprincip för bostadsytor innebär kök och
vardagsrum samt ett rum per person.
Det betyder 2 rok för ensamstående och 3 rok för makar/sambor.
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Månadskostnader år 2020, förvärvsarbetande icke-pensionärer.

Årskostnader år 2020, förvärvsarbetande icke-pensionärer.

Individuella respektive
gemensamma kostnader:

Individuella respektive
gemensamma kostnader:
Summa per månad 2020
enligt månadsedovisningen.
2020 per år:

Ensam

2 personer

Livsmedel. Alla mål äts
hemma eller matlåda
Hygien
Kläder och skor
Lek och fritid
Mobiltelefon
Förbrukningsvaror
Hemutrustning
Medier
Hemförsäkring
Hushålls-el

2790
493
503
654
263
130
590
1180
160
240

5580
986
1006
1308
526
160
690
1230
180
300

Summa per månad 2020

7003

11966

Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 5800
2 personer 3rok, 12x 7200
Summa per år 2020,
bostad + övrigt
Förvärvsarbetande:arbetsresor+ fackavgifter säg

Ensam
7000

2 personer
11960

84000

143520

69600
86400
153600

229920

15880

31760

Summa per år 2020:
bostad + övrigt
169480
Här är inget räknat för
höga semesterkostnader eller
andra resor än lokalresor.

Medlemskap i fack och a-kassa 490 kr per månad =5880 kr perår
Säg arbetsresor för förvärvsarbetende vuxen 930 kr per månad, för 11
månader 10230 kr, säg 10000 kr som ligger under de 11000 kr som
gäller i skatteverket för reseavdrag.

Säg för enkelhets skull,
avrundat

170000

2 personer 154 % av ensam.
Per person:
170000
170000-131000= 39000kr
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261680

262000
131000
77% av ensam

Pensionärer 2020.
Individuella respektive
gemensamma kostnader:

Ensam

Årskostnader år 2020, pensionärer.
Individuella respektive
gemensamma kostnader:
Summa per månad 2020
enligt månadsedovisningen.
2020 per år:

2 personer

Livsmedel. Alla mål äts
hemma
Hygien (personlig)
Kläder och skor
Lek och fritid
Mobiltelefon
Förbrukningsvaror
Hemutrustning
Medier
Hemförsäkring
Hushålls-el

2490
480
490
560
150
130
590
1180
160
240

4980
960
980
1120
300
160
690
1230
180
300

Summa per månad 2020

6470

10900

Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 5800
2 personer 3rok, 12x 7200
Summa per år 2020,
bostad + övrigt

Kollektiva lokalresor i Stockholm kostar för åldespensionärer med
enkelbiljett 25 kr. Månadsbiljett 620 kr per månad. Det motsvarar
ungefär 3 tur och returresor i veckan med enkelbiljetter för 2x25
kr tur och retur,
Säg resor 300 kr per månad = 3600 kr per år= en lokalresa per
vecka = 200 kr per månad + långresor 1200 kr per år
Sjukvård Stockholms län:
Vårdkostnad 1150 kr per år (gräns i försäkringen)
Läkemedelskostnad 2350 kr per år (gräns i försäkringen)
Vård + läkemedel per år per person 3500 kr

Ensam.
6470
77640

86400
147240

217200

Resor

3600

7200

Vård, läkemedel

3500

7000

Hemtjänst.

1200

1800

Summa per år 2020:
bostad + övrigt

155540

233200

Säg för enkelhets skull,
avrundat

156000

233000

Pensionärer i % av förvärvsarbetande:
92%
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130800

69600

2 personer 149 % av ensam.
Per person
156000

Hemtjänst: Säg (lågt räknat) ensam 1200 kr per år, makar 1800
per år.

2 personer
10900

116500
75% av ensam
89%

Kostnader för barn 2020

Övriga individuella kostnader per månad

Att beräkna genomsnittskostnader för barn är komplicerat ,
kräver mycket arbete och kan inte genomföras här.

0 år
Kläder, skor 690
Fritid, lek
110
Mobiltelefon Personlig
hygien
500
Barn-o ungdomsförsäkr.190

Några av konsumentverkets sffror som rör barnkostnader:
Hushållets gemensamma kostnader per månad
3 pers
Förbrukningsvaror 240
Hemutrustning
850
Medier
1240
Hemfösäkring
storstad
210
mellanstor stad
140
mindre tätort
120
Summa gemensamma kostnader
storstad
2540
mellanstor stad
2470
mindre tätort
2450

4 pers
280
940
1290

5 pers 6 pers 7 pers
350
400
445
1030 1160 1250
1300 1410 1460

260
170
170

300
190
160

330
210
180

Summa
kostnader

340
210
148

1490

1-3år
690
200
-

4-6år
950
410
-

7-10år 11-14
950
700
530
530
150
170

15-17
570
610
250

18-25
520
660
350

650

140

170

250

370

500*

190

190

190

190

190

-

1730

1690

1990

1840

1990

2030

Barntillsynskostnader, dagis, fritidsgårdar: kostnader varierar
mycket efter antal barn, åldrar, inkomster och kommuner.

Skatter
2770
2680
2660

2980
2870
2840

3300
3180
3150

3510
3380
3350

Skatter på inkomster kan hämtas på skatteverket.se.
Punktskatter o d ingår i konsumentverkets priser.

Individuella matkostnader per månad.
All mat lagas hemma
6-11mån
1 år 2-5år 6-9år 10-13 14-17 18-30år
870
950
1220 1780 2230 2590 2950
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mannen hade hög inkomst.
Att föda barn utan att vara gift ansågs som skamligt. De som råkade ut
för det försökte se till att de kunde föda i hemlighet någonstans, som
"obemärkt". Tidningen Husmodern innehöll massor av annonser om
det.

Inkomstskatterna
Sverige var under 1800-talet ett utpräglat klassamhälle. Sverige styrdes av kungen med hjälp av de fyra stånden i riksdagen, adel, präster,
borgare och bönder. Någon plats för arbetare fanns inte.

När de fått barnet gällde det att skaffa inkomster till försörjning eller
adoptera bort. Det var ont om yrken för kvinnor: sjuksköterskor,
sjukvårdsbiträden, barnmorskor. lärarinna på småskolor, hushållsarbete, butiksbiträde, serveringspersonal, enklare kontorsarbtete, skrivmaskinsarbete o d, hantverk i kvinnovänligt arbete, sömmerska, textilarbetare, man kunde inte bli polis, militär eller präst. Blev man gift med
en general eller prost blev man generalska eller prostinna.

Ståndsriksdagen avskaffades 1865 och ersattes med ett tvåkammarsystem. Arbetare med inkomst eller förmögenhet som var tillräckligt stor
fick rösta, men det var till föga hjälp.
Socialdemokratiska partiet bildades 1889 och hade som första mål
åttatimmarsdag och rösträtt för alla. Åttatimmarsdagen blev lag i slutet
på 1910-talet. Rösträtten ökade steg för steg, först för män och sist för
kvinnor som med full rätt kunde rösta första gången 1924 (?). Det året
fick de också komma in i läroverk, tidigare hade det inte varit möjligt.
Kommuner hade möjlighet att i stället ordna kommunala flickskolor
för realskolenivån.

Under kriget fick kvinnor överta mäns arbete när de var inkallade. I
början av 1900-talet var jordbruket den största branschen. med teknikens utveckling miskade behovet av arbetskraft i jordbruket, städerna
växte. Kvinnorna blev mer och mer självständiga.

Parlamentarismens principer att riksdagen skulle ha det översta ansvaret för styrningen av Sverige och inte kungen genomfördes informellt
på 1910-talet men blev inte lag förrän 1974 då talmannen fick en central roll när en ny regering ska bildas.

Efter kriget beskattades makar gemensamt enligt regler om sambeskattning. Det ogillades mer och mer och det kom krav om särbeskattning. Allmänna skatteberedningen gjorde en stor utredning om det
men kom inte med förslag om hur det skulle gå till. Ett par andra
statliga utredningar gav heller inte förslag och finansminister Gunnar
Sträng åtog sig att lösa problemet. Han kom med 1970 års skattereform. Förslaget minskade antalet statliga skatteskikt och marginalskatterna för de högsta inkomster sänktes. “Dynamiska effekter” skulle
göra att statens skatteinkomster inte skulle bli för låga.

På 1920-talet hämtades statsministern ibland från de borgerliga partierna, ibland från socialdemokraterna , men 1932 hade socialdemokraterna blivit så starka att de kunde inneha statsministerposten i 44 år
till 1976.
Före andra värdskriget rådde en tradition att kvinnornas främsta uppgift var att bli gifta och försörjda av en man. De blev då “hemmafruar” med uppgift att sköta hushåll och barn, med hjälp av pigor om

Skatteomläggningen borde i möjligaste mån ske så att skatten blev
efter förmåga. Ett problem var att förvärvarbetande make med
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hemmafru utan inkomst skulle få samma skatt som förvärvsarbetande
ensamstående. Det löstes med ett hemmamakeavdrag. Avdraget var
inte idexreglerat och realvärdet minskade vartefter med inflationen.
När realvärdet kommit nära noll avskaffades det, men då hade de flesta
hemmafruarna försvunnit.

komstskatten som 2017 börjar vid inkomst cirka 38000 kr per månad.
I sista minuten 1990 gjordes i skattereformen på förslag av LO en
ändring av reglerna för kommunalskatten. För att lindra skatten för de
lägsta inkomsterna bestämes att grundavdraget vid låga inkomster
skulle ökas ett antal procent upp till inkomt litet över 100 000 kr per
år, istället skulle sedan grundavdaget minska en viss procent vid inkomst däröver.

Ett annat problem var att de lägsta rimliga levnadskostnaderna för
förvärvsarbetande makar då som nu inte var dubbelt så stora som för
förvärvsarbetande ensamstående utan bara cirka 150%. Det hade gått
att lösa med olika storlekar på grundavdrag för makar och ensamma,
men det accepterades inte. Grundavdraget blev lika stort per person,
men det sattes relativt lågt. Det medförde att de med de lägsta lönerna
fick orimligt höga skatter, något som partierna inte kompenserat tillräckligt för.

Inkomtsskattesystemet består enligt detta av en kommunalskatt
som med nyss nämnda undantag är lika med den skatt kommunerna bestämmer samt en statlig skatt vid inkomst över en viss
nivå som riksdagen avgör. Till det en kapitalinkomstskatt på 30%
oavsett arbetsinkomstens storlek. Man bör observera, att skuldräntor (negativ kapitalinkomst) bör medge avdrag 30%.

Ett annat problem var att kapitalinkomstskatten inte blev väl ordnad.
Kvar blev att skuldräntor fick avdrag med den marginaleffekt som blev
för arbetsinkomsterna och således större ju större inkomsterna var, vilket inte var bra. Det förbättrades något av statsminister Torbjörn
Fälldin (C) i förslag 1982, som genomfördes av socialdemokraterna
eftersom Fälldin förlorade valet 1982

Kvar står sedan att de med de lägta inkomsterna får orimligt höga
skatter på grund av att grundavdraget inte når upp till lägsta
rimliga levnadskostnader.

I skattereformen 1990 fick kapitalinkomstskatten nuvarande form med
statlig skatt 30% oavsett inkomstens storlek. Den sattes till 30% för att
ungefär motsvara kommunalskatterna som ligger ungefär där.
De flesta betalar ingen statlig inkomstskatt, bara kommunal inkomstskatt. Kapitalinkomstskatten på 30 % är för de flesta ungefär som
kommunalskatten.
Progessiviteten i inkomstskattesystemet ombesörjs av den staliga in50

Från omr 36-39zz sid 32 m m (Nedbantat)

Den vanligaste komplikationen i den horisontella fördelningen är
förekomsten av barn. Oberoende av inkomstens storlek medför barn
kostnader som det finns skäl att ta hänsyn till vid fördelningen av
skatter och bidrag.

Mer om skatter och bidrag.
Politikerna har under årens lopp då och då talat om att skatt ska
utgå efter bärkraft och skattekraft och bidrag ska utgå efter
behov. Men varken regeringen, riksdagen eller partierna har
någonsin under de senaste femtio åren visat upp hushållsbudgetar
som visar behov eller visat hur bärkraft hänger ihop med
hushållsbudgetar.

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

Jag har nästan varje år under denna tid redovisat hushållsbudgetar och påpekat att inkomsterna vid låga inkomster inte räcker
till hushållsbudgetarna och att skatter och bidrag bör bestämmas
med hänsyn till det. Tyvärr har politikerna inte rätttat sig efter
det, och fortfarande måste många med låga inkomster betala
skatter trots att inkomsterna inte räcker till rimliga levnadskostnader.

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

Skattefördelningen bör ske efter bärkraft. Den bör ske med hänsyn till
inkomst och med hänsyn till hushållsutgifter för rimliga behov.

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

Skattefördelningen har två dimensioner: Vertikal och horisontell
fördelning.
Den vertikla fördelningen gäller fördelningen på personer med samma
rimliga utgifter men med olika höga inkomster. Den horisontella fördelningen gäller fördelning på personer med olika rimliga utgifter
men samma inkomster.

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

I den allmänna skattedebatten talas nästan bara om den vertikala fördelningen av skatterna - med hänsyn till inkomstens storlek.
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I början efter skattereformen 1970 hade man kvar bl a sättet att dra av
för räntekostnader, avdrag gjordes med samma maginaleffekt som för
inkomsten, dvs ju högre inkomst man hade och ju högre marginalskatt
man hade desto mer tjänade man på ränteavdragen,

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

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

Den borgerliga alliansen hatar bidrag och har satt ett annat namn
på jobbskatteavdragen, nämligen avdrag, som är detsamma som
bidrag. Jobbskatteavdragsbidragen är vid höga inkomster mycket
stora.
Folkpartiet framför krav om att den s k värnskatten ska tas bort, annars
vill ingen utbilda sig, och utbildat folk är nödvändigt i den globala
konkurrensen. Kravet är nonsens. De som inte vill utbilda sig på grund
av värnskatten har fel inställning till utbildning och om de avstår
utbildning är det bara bra. Samhället bör undvika att släppa fram giriga
personer till välbetalda platser där de bara tänker på att skaffa sig
själva förmåner.

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

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

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

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

En central fråga, som alltid, är skatterna. Vem ska betala dem och vad
ska de användas till. De som ska betala är individer, hushåll och företag och skatterna ska gå till saker som är till nytta för de kategorierna.
Skatterna tas ut på skattebaser: skatter på arbetsinkomster, inkomster
av företag, vinster och kapital, skatt på varor mm.
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Bostadskostnader är inte med i de beloppen utan bedöms från fall till
fall. Emellertid finns statistik om svenska folkets bostadsstandard och
statistik om bostadskostnader. En lägsta rimlig levnadskostnad kan
beräknas från konsumentverkets budgetar och från statistik om hyror i
hyreslägenheter i riket eftersom sådana lägenheter är de enda som är
aktuella vid de lägsta inkomsterna. Det är tillräckligt många hyresboende för att det ska duga som grund. Statistiken för andra boendeformer ger skäl för att det är lämpligt. När det gäller bostadsstandard ger
statistik och utrymmesnormer från Boverket skäl räkna med 2rok för
ensam och 3rok för makar/sambor......

Det är möjligt beräkna levnadskostnader för barnfamiljer, men
det är mer komplicerat än för kategorierna vuxna ensamma och
vuxna makar och man måste då också ta med barntillsynskostnader. Det är regeringens och riksdagens uppgift att följa barnkostnaderna och vartefter justera belopp för barnbidrag o d.
Tillsynskostnaderna är relativt stora för småbarn, men kostnaderna för
mat och kläder mm är då relativt låga. För mellanbarn är tillsynskostnaderna lägre och för de största barnen inga alls, men ju äldre
barnen blir desto högre blir kostnadena för mat och kläder etc.
Beräkningar av barnkostnader har gjorts i Sven Wimnell 10+12
maj 2011+ 7 feb 2013: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf
Det är tidsödande att göra sådana beräkningar, de måste göras för
olika barnatal, olika åldrar på barnen, olika inkomstnivåer och för
ensamma och makar. Genomsnittskostnaden var 2011 inklusive bostadskostnader omkring 38 000 kr per barn och år, Partierna borde
redovisa sådant men tycks sakna både förmåga och intresse för det.

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

2019 är kostnaden per barn cirka 46 000 kr per år inklusive
antagna tillsynskostnader för småbarn.
Se senare utredning: Sven Wimnell 22 april 2019:
Bostadsbidrag för barnfamiljer och nya för barnlösa.
Bostadstillägg för pensionärer. Utredningar om verksamheter som
styr världen. Vårbudgeten 2019.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzze.pdf

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

Reglerna för bostadstilläggen för pensionärer är orimliga och bör
ändras på flera punkter. Det gäller bland annat reglerna för hur
kapitalförekomst ska påverka.
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Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter.

Ränteavdrag och kapitalinkomstskatter bör ligga kvar på 30%

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

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

Det gamla systemet har fått en bättre efterföljare. För reavinstskatten
finns förmånliga regler om uppskov som kostar mycket pengar för
staten, regler som kanske är alltför förmånliga.
Fastighetsskatten, förmögenhetsskatten, arvs- och gåvoskatterna
bör ej återinföras. Statliga inkomstskatten bör ej tas bort.

Genom jobbskatteavdragen har skattefördelningen ytterligare försämrats.

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

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

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

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

Om förmögenheter: det finns olika slags förmögenheter, man kan
ha ett hus eller pengar på banken, men en viktig typ av förmögenhet är den förmåga man har genom kunskaper och erfarenheter.
Denna förmögenhet beskattas inte, man beskattar avkastningen av
kunnandet, dvs inkomster man har av kunnandet, avkastningen
av kunnandet. Samma bör gälla för de materiella förmögenheterna, man beskattar avkastningen.
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I det man bör göra ingår intresse och förbättringar för de lägsta
inkomsterna och minskning av gapet mellan fövärvsarbetande och
andra.

Hur de gemensamma anordningarna påverkar välfärden för de
olika hushållen är oklart och något som de politiska partierna inte
försöker redovisa. men gärna spekulerar om.

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

Ensam förvärvsarbetande icke-pensionär utan barn. 2017
De som tjänar 6000-7000 kr i månaden har 2017 underskott i
hushållsbudgeten på 80-90 tusen kr per år och betalar 10-12 % av
inkomsten i skatt.

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

De som tjänar 16-17 tusen kr per månad 2017 har efter skatt så att de
nätt och jämt klarar hushållsbudgeten och betalar 20-21 % av
inkomsten i skatt.

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

De som tjänar 55-60 tusen kr per månad 2017 har efter skatt överskott
på 270-300 tusen kr per år och betalar 35-37 % av inkomsten i skatt.
Dagens Nyheter har som oberoende liberal den 21mars 2017
huvudledare där det nämns att två nationalekonomer i tankesmedjan
Timbro nämnt 75% marginalskatt på de högsta inkomsterna.
"Skatterna är en fråga om såväl rättvisa som ekonomiska realiteter"
skriver ledaren. Men ledaren beskriver inte viktiga realiteter om
fördelningen av inkomstskatterna på olika inkomstnivåer och marginalskatter för lägre inkomster som också kan vara stora.

Förbättringar för låginkomster har föreslagits genom införande av
bostadsbidrag för barnlösa i förvärvsarbetande åldrar och genom
att slopa den nuvarande TV-avgiften. TV-avgiften har avskaffats
och ersatts med en särskild avgift.

De stora underskotten vid de lägsta inkomsterna beror på att inkomstskattesystemet inte är konstruerat efter bärkraft utan efter krav om
särbeskattning. Grundavdraget är inte satt med hänsyn till levnadskostnader utan är en byråkratisk konstruktion som inte har med levnadskostnaderna att göra. Systemet är gjort med hänsyn till fördelningar
vid högre inkomster. Det negativa utfallet vid de lägsta inkomsterna
måste kompenseras med bidrag för att få bättre fördelning efter bärkraft. Bostadsbidrag är därvid lämpligt. Se utredningar för senare år.

Skattesystemet innehåller inte bara inkomstskatter utan också
andra skatter, och välfärdsfördelningen beror också på gemensamma saker som bekostas med skattemedel, t ex skolor, försvar
och bidrag av olika slag. Inkomstskattesystemet är en viktig faktor
eftersom det reglerar hushållens tillgång till pengar som behövs
för hushållens levnadskostnader.
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Nyss har nämnts om kapital:
"Fastighetsskatten, förmögenhetsskatten, arvs- och gåvoskatterna
bör ej återinföras. Statliga inkomstskatten bör ej tas bort.
Fastighetsskatterna och förmögenhetsskatterna är ett elände därför att fastigheter och förmögenheter för många inte alltid inbringar pengar som räcker till skatterna. Arvs- och gåvoskatter
ger upphov till onödigt manipulerande.
Den mest rättvisa skatten är skatten på förvärvsinkomster som
handlar om pengar man disponerar och är mer kontrollerbara än
de andra skatterna.
Om förmögenheter: det finns olika slags förmögenheter, man kan
ha ett hus eller pengar på banken, men en viktig typ av förmögenhet är den förmåga man har genom kunskaper och erfarenheter.
Denna förmögenhet beskattas inte, man beskattar avkastningen av
kunnandet, dvs inkomster man har av kunnandet, avkastningen
av kunnandet. Samma bör gälla för de materiella förmögenheterna, man beskattar avkastningen.
Ränteavdrag och kapitalinkomstskatter bör ligga kvar på 30%
De svenska politiska partierna har aldrig förstått sig på problemen med fördelningen av inkomstskatterna, isynnerhet för de
lägsta inkomsterna där de olika hushållkostnaderna, mest på
grund av bostadskostnaderna, för ensamma och makar/sambor
spelar stor roll.

56

2019. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Vad ingår i skattetabellerna?

Bostadshyran antages vara 5700 kr per mån = 68400 kr per år för
ensam och 7000 kr per mån för makar/sambor= 84000kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 174 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 269000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)

I beräkningen av skattetabellerna ingår kommunal och statlig
inkomstskatt på förvärvsinkomster, allmän pensionsavgift,
begravningsavgift och avgift till registrerat trossamfund. Även den nya
public service-avgiften är inkluderad i skattetabellerna för 2019.
Avdrag och skattereduktioner för grundavdrag, allmän pensionsavgift,
jobbskatteavdrag och skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning
ingår också i tabellerna.

Ensam
Mån. Prelskatt Efter skatt Överlön /mån /år /mån /år skott/år
6001 626 7512 5375 64500 -109500
7001 854 10248 6147 73764 -100236
8001 1081 12297 6920 83040 -90960
9001 1308 15696 7693 92316 -81684
10001 1535 18420 8466 101592 -72408
11001 1765 21180 9236 110832 -62168
12001 1997 23964 10004 120048 -53952
13001 2268 27216 10733 128796 -45204
14001 2568 30816 11433 137196 -36804
15001 2859 34308 12149 145704 -28296
16001 3149 37788 12852 154224 -19776
17001 3440 41280 13561 162732 -11268
18001 3730 44760 14271 171252 -2748 *
19001 4020 48240 14981 179772
5772
20001 4340 52080 15661 187932 13932
21001 4630 55560 16371 196452 24252
22001 4921 59052 17080 204960 30960
23001 5211 62532 17790 213480 39480
24001 5501 66012 18500 222000 48000
25001 5792 69504 19209 230508 56508
26001 6082 72984 19919 239028 65028
27001 6373 76476 20628 247536 73536
29001 6953 83436 22048 264576 90576
30001 7244 86928 22757 273084 99084
35001 8848 106176 26153 313836 139836
40001 10498 125976 29503 354036 180036
45001 12782 153384 32219 386628 212628
50001 15432 185184 34569 414828 240828
55001 18164 217968 36837 442044 268044
60001 21045 252540 38956 467472 293472

Kolumn 1
Avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som vid årets
ingång inte fyllt 65 år om inkomsten ger rätt till jobbskatteavdrag.
Tabellen ska tillämpas oavsett om allmän pensionsavgift ska betalas
eller inte.

Ensamstående förvärvarbetande är missgynnade i förhållande till makar/sambor.
Ensamståendes levnadskostnader per år 2019 är 174000kr
En makes/sambos kostnad är 134500 kr, dvs 39500 kr lägre och därför
blir överskottet för en make 39500 kr högre för en ensamstående. Om
makarna var för sig har samma inkomst som en ensamstående har
makarna tillsammans 2x39500kr= 79000kr mera disponibelt sedan
inkomstskatter och levnadskostnarna betalats.
Underskott tillsammans för ett par makar blir på motsvarande sätt
79000 kr lägre än för en ensamstående
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Makar lika Årsinkomst
inkomst
per person
Överskott/år
-140000
-121472
-102920
-84368
-65816
-47336
-28904
-11408 *
5392
22408
39448
56464
73504
90544
106864
123904
140920
157960
175000
192016
209056
226072
260152
277168
358672
439072
504256
560656
615088
665944

72 000
84 000
96 000
108 000
120 000
132 000
144 000
156 000
168 000
180 000
192 000
204 000
216 000
228 000
240 000
252 000
264 000
276 000
288 000
300 000
312 000
324 000
348 000
360 000
420 000
480 000
540 000
600 000
660 000
720 000

Inkomstskattesystemet är inte uppbyggt efter skatteförmåga och
inget talar för att svenska folket vill ha det.

Sammanräknad förvärvsinkomst efter
deciler. Kvinnor och män 20-64 år. Kr/år

Brister i detta system kompenseras i någon mån av bidrag av olika
slag, bland annat barnbidrag och bostadsbidrag för ensamma och
makar/sambor med barn.

Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler. Personer
folkbokförda i Sverige både 2016-01-01 och 2016-12-31

Ungdomar utan barn kan få ungdomsbostadsbidrag. Äldre utan
barn har några år fått bostadsbidrag, men de har i ovist nit tagits
bort, det bör snarast återinföras. Det kan enkelt ske genom att
höja åldersgränsen för bidrag. Ungdomsbidragen avtrappas med
33,33% av viss stigande inkomst. I ett nytt bidrag för äldre kan
det vara 33,33 % eller 20%, som gälller för barnbostadsbidrag.

Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler. Personer
folkbokförda i Sverige både 2017-01-01 och 2017-12-31
Decilgrupp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
(9,5
10

2016

2017

2019 antagande. cirka
samma årliga ökning
som 216-217. Månad ca

11 855
96 357
177 761
241 790
289 357
327 932
366 546
414 336
486 239

12 096
99 028
183 315
249 625
298 285
337 863
377 964
426 988
499 991

13 000
104 000
194 000
265 000
316 000
358 000
401 000
452 000
527 000

789 273

809 306

849 000

Se senare utredning: Sven Wimnell 22 april 2019:
Bostadsbidrag för barnfamiljer och nya för barnlösa.
Bostadstillägg för pensionärer. Utredningar om verksamheter som
styr världen. Vårbudgeten 2019.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzze.pdf

1083
8667
16167
22083
26333
29833
33417
37667
43917
ca 57000)
70750

Statistiken inte uppdelad efter ensamstående och makar/sambor.
Men ensamstående behöver 2019 inkomst 19000 och makar var
för sig 14000 per månad för att klara hushållsbudgetarna på plus.
Genomsnitt cirka 16000 kr
Det betyder att cirka 30 % av inkomsttagarna inte klarar sig.
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http://wimnell.com/omr36-39zzs1.pdf sid 34:

2006-2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

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

För inkomståren 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014
har undersökts hur stora underskotten och överskotten blir i hushållsbutdgetarna för förvärvsarbetande med inkomster mellan 6000 och
60 000 kr per månad, för ensamma och makar med líka stora inkomster.

Ensam 2006 2014 Skillnad
Mån. Överlön skott/år
6001
7001
8001
9001
10001
11001
12001
13001
14001
15001
16001
17001
18001
19001
20001
21001
22001
23001
24001
25001
26001
27001
29001
30001
35001
40001
45001
50001
55001
60001

Underskott och överskott avser det som återstår av inkomsten sedan
inkomstskatt betalats och det betalats för de minsta rimliga levnadskostnaderna enligt konsumentverkets belopp. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader och andra resor än lokalresor.
(Skattetabell 33, kolumn1.)
Skillnader mellan 2006 och 2014 redovisas i tabellen till höger.
Den borgerliga alliansen har menat att jobbskatteavdragen mest
tillfallit låg- och medelinkomsttagare, men tabellen visar att
* underskotten har ökat för inkomster 13000 och lägre,
* att överskotten har minskat för inkomster 14000-25000 och
* att överskotten har ökat för inkomster 26000 och högre och med
cirka 23000-32000 kr per år för inkomser 35000 och högre.
Den nya regeringen vill minska jobbskatteavdragen för inkomster
50000 kr och högre och sänka inkomsgränsen för statlig skatt till
35000 kr. Det tycks finnas överskott att ta av.
Försämringarna för inkomster 25000 och lägre borde åtgärdas.
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-64356
-55524
-46692
-37920
-29880
-22176
-14532
-6888
756
8400
16044
23688
31332
38976
46200
53844
61488
69132
76776
84420
92124
98424
109704
115344
143544
171240
196440
221640
246840
272040

-80536
-71200
-61864
-52528
-43192
-34072
-25612
-17524
-8716
-268
8180
16280
25076
33524
41624
50072
58520
66968
75416
83864
92324
100772
117668
126008
166208
196712
224912
253112
278972
304172

-16180
-15676
-15172
-14608
-13312
-11896
-11080
-10636
-9472
-8668
-7864
-7408
-6256
-5452
-4576
-3772
-2968
-2164
-1360
-556
200
2348
7964
10664
22664
25472
28472
31472
32132
32132

Underskottet har ökat
Underskottet har ökat
Underskottet har ökat
Underskottet har ökat
Underskottet har ökat
Underskottet har ökat
Underskottet har ökat
Underskottet har ökat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har ökat
Överskottet har ökat
Överskottet har ökat
Överskottet har ökat
Överskottet har ökat
Överskottet har ökat
Överskottet har ökat
Överskottet har ökat
Överskottet har ökat
Överskottet har ökat

2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2008. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

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

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

Ensam
Mån. Prelskatt Efter skatt Överlön /mån /år /mån /år skott/år

Makar lika Årsinkomst
inkomst
per person
Överskott/år

Ensam
Mån. Prelskatt Efter skatt Överlön /mån /år /mån /år skott/år

Makar lika inkomst
Överskott
/år

6001 1364 16368 4637 55644 -64356
7001 1628 19536 5373 64476 -55524
8001 1892 22704 6109 73308 -46692
9001 2161 25932 6840 82080 -37920
10001 2491 29892 7510 90120 -29880
11001 2849 34188 8152 97824 -22176
12001 3212 38544 8789 104468 -14532
13001 3575 42900 9426 113112 - 6888
14001 3938 47256 10063 120756
756 kris15001 4301 51612 10700 128400 8400 gräns
16001 4664 55968 11337 136044 16044
17001 5027 60324 11974 143688 23688
18001 5390 64680 12611 151332 31332
19001 5753 69036 13248 158976 38976
20001 6151 73812 13850 166200 46200
21001 6514 78168 14487 173844 53844
22001 6877 82524 15124 181488 61488
23001 7240 86880 15761 189132 69132
24001 7603 91236 16398 196776 76776
25001 7966 95592 17035 204420 84420
26001 8324 99888 17677 212124 92124
27001 8799 105588 18202 218424 98424
29001 9859 118308 19142 229704 109704
30001 10389 124668 19612 253344 115344
35001 13039 156468 21962 263544 143544
40001 15731 188772 24270 291240 171240
45001 18631 223572 26370 316440 196440
50001 21531 258372 28470 341640 221640
55001 24431 293172 30570 366840 246840
60001 27331 327972 32670 392040 272040

-68712 (55644x 2-180000)
-51048
84 000
-33384
96 000
-15840
108 000
240 kris120 000
15648 gräns
132 000
20936
144 000
46224
156 000
61512
168 000
76800
180 000
92088
192 000
107376
204 000
122554
216 000
137952
228 000
152400
240 000
167688
252 000
182976
264 000
198264
276 000
213552
288 000
228840
300 000
244248
312 000
256848
324 000
279408
348 000
290688
360 000
347088
420 000
402480
480 000
452880
540 000
503280
600 000
553680
660 000
604080
720 000

6001
836 10032 5165 61980 -62020
7001 1074 12888 5927 71124 -52876
8001 1338 16056 6663 79956 -44044
9001 1602 19224 7399 88788 -35212
10001 1910 22920 8091 97092 -26908
11001 2230 26760 8771 105252 -18748
12001 2551 30612 9450 113400 -10600
13001 2872 34464 10129 121548 - 2452
14001 3193 38316 10808 129696 5696 kris15001 3513 42156 11488 137836 13856 gräns
16001 3834 46008 12167 146004 22004
17001 4155 49860 12846 154152 30152
18001 4475 53700 13526 162312 38312
19001 4796 57552 14205 170460 46460
20001 5149 61788 14852 178224 54224
21001 5470 65640 15531 186372 62372
22001 5790 69480 16211 194532 70532
23001 6111 73332 16890 202680 78680
24001 6435 77220 17569 210892 86828
25001 6766 81192 18235 218882 94820
26001 7097 85164 18904 226848 102848
27001 7428 89136 19573 234876 110876
29001 8247 98964 20754 249048 125048
30001 8777 105324 21224 254688 130688
35001 11427 156468 23574 282888 158888
40001 14077 168924 25924 311088 187088
45001 16874 202488 28127 337524 213524
50001 19774 237288 30227 362724 238724
55001 22674 272088 32327 387924 263924
60001 25574 306888 34427 413124 289124

-62040 (61980x2-186000)
- 43752
Ensams
-26088
förbättring
-8424
på skatten
8184 kris- 2006 - 2008
24504 gräns
3428
40800
3932
57096
4436
73392
4940
83672
5456
106008
5960
122304
6464
138624
6980
154920
7484
170448
8024
186744
8528
203064
9044
219360
9548
235784
10052
251764
10400
267696
10724
283752
12452
312096
15344
323376
15344
379776
15344
436176
15848
489048
17084
539448
17084
589848
17084
640248
17084

60

2009. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

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

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

Ensam
Mån. Prelskatt Efter skatt Överlön /mån /år /mån /år skott/år

Makar lika inkomst
Överskott
/år

Ensam
Mån Prelskatt Efter skatt Överlön /mån /år /mån /år skott/år

Makar lika inkomst
Överskott
/år

6001
729 8748 5272 63264 -66736
7001
977 11724 6024 72288 -57712
8001 1225 14700 6776 81312 -48688
9001 1474 17688 7527 90324 -39676
10001 1745 20940 8256 99072 -30928
11001 2055 24660 8946 107352 -22648
12001 2365 28380 9636 115632 -14368
13001 2676 32112 10325 123900 - 6100
14001 2986 35832 11015 132180 2180 kris15001 3297 39564 11704 140448 10448 gräns
16001 3607 43284 12394 148728 18728
17001 3918 47016 13083 156996 26996
18001 4228 50736 13773 165276 35276
19001 4539 54468 14462 173544 43544
20001 4881 58572 15120 181440 51440
21001 5191 62292 15810 189720 59720
22001 5502 66024 16499 197988 67988
23001 5812 69744 17189 206268 76268
24001 6123 73476 17878 214536 84536
25001 6437 77244 18564 222768 92768
26001 6768 81216 19233 230796 100796
27001 7100 85200 19901 238812 108812
29001 7761 93132 21240 254880 124880
30001 8091 97092 21910 262920 132920
35001 10444 125328 24557 294684 164684
40001 13094 157128 26907 322884 192884
45001 15759 189108 29242 350904 220904
50001 18659 223908 31342 376104 246104
55001 21559 258708 33442 401304 271304
60001 24459 293508 35542 426504 296504

-68472 (63264x2-195000)
- 50424
Ensams
-32376
förbättring
-14352
på översk.
3144 kris- 2006 - 2009
19704 gräns
- 472
36264
+164
52800
788
69360
1424
85896
2048
102456
2684
118992
3308
135552
3944
152088
4568
167880
5240
184440
5876
200976
6500
217536
7136
234072
7760
250536
8348
266592
8672
282624
10388
314760
15176
330840
17576
394368
21140
450768
21644
586808
24464
557208
24464
557208
24464
658008
24464

6001
687 8244 5314 63768 -70232
7001
918 11016 6083 72996 -61004
8001 1149 13788 6852 82224 -51776
9001 1380 16560 7621 91452 -42548
10001 1644 19728 8357 100284 -33716
11001 1943 23316 9058 108696 -25304
12001 2244 26928 9757 117084 -16916
13001 2545 30540 10456 125472 - 8528
14001 2846 34152 11155 133860 - 140 kris15001 3147 37764 11854 142248 8248 gräns
16001 3448 41376 12553 150636 16636
17001 3749 44988 13252 159024 25024
18001 4050 48600 13951 167412 33412
19001 4351 52212 14650 175800 41800
20001 4682 56184 15319 183828 49828
21001 4983 59796 16018 192216 58216
22001 5284 63408 16717 200604 66604
23001 5585 67020 17416 208992 74992
24001 5886 70732 18115 217380 83380
25001 6201 74412 18800 225600 91600
26001 6532 78384 19469 233628 99628
27001 6863 82356 20138 241656 107656
29001 7524 90288 21477 257724 123724
30001 7854 94248 22147 265764 131764
35001 10134 121608 24867 298404 164404
40001 12784 153408 27217 326604 192604
45001 15434 185208 29567 354804 220804
50001 18323 219876 31678 380136 246136
55001 21223 254676 33778 405336 271336
60001 24123 289476 35878 430536 296536

-73464 (63768x2-201000)
- 55008
Ensams
-36552
förbättring
-18096
på översk.
-432 kris- 2006 - 2010
16392 gräns
-3128
33168
-2384
49944
-1640
66720
-896
83496
-152
100272
592
117048
1336
133824
2080
150600
2824
166656
3628
183434
4372
200208
5116
216984
5860
233760
6604
250200
7180
266256
7504
282312
9232
314448
14020
330528
16424
395808
20860
452208
21364
508608
24364
559272
24496
609672
24496
660072
24496
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2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2012. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Ensam
Mån. Prelskatt
lön /mån /år

Ensam
Mån. Prelskatt
lön /mån /år

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

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

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

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

-70148
-60920
-51692
-42464
-33548
-25148
-16760
- 8372
16 kris8404 gräns
16792
25180
33568
41956
49984
58372
66760
75148
83536
91840
99892
108004
123964
132004
166840
195040
223240
249364
274564
299764

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

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

6001 660 7920
7001 891 10692
8001 1122 13464
9001 1353 16236
10001 1591 19092
11001 1891 22692
12001 2192 26304
13001 2493 29916
14001 2794 33528
15001 3095 37140
16001 3396 40752
17001 3697 44364
18001 3998 47976
19001 4299 51588
20001 4630 55560
21001 4931 59172
22001 5232 62784
23001 5533 66396
24001 5834 70008
25001 6135 73620
26001 6451 77412
27001 6782 81384
29001 7445 89340
30001 7775 93300
35001 9565 114780
40001 12215 146580
45001 14865 178380
50001 17578 210396
55001 20478 245736
60001 23378 280536
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Efter skatt Över/mån /år
skott/år
5341
6110
6879
7648
8410
9110
9809
10508
11207
11906
12605
13304
14003
14702
15371
16070
16769
17468
18167
18866
19550
20219
21556
22226
25436
27786
30136
32423
34523
36623

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

-77908
-73178
-59452
-50224
-41080
-32680
-24492
-15904
-7516 kris872 gräns
9260
17648
26036
34424
42452
50840
59228
67616
76004
84392
92600
100628
116672
124712
163232
191432
219632
247076
272276
297476

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

2013 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Ensam
Mån. Prelskatt
lön /mån /år

Ensam
Mån. Prelskatt
lön /mån /år

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

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

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

-79888
-70336
-60772
-51208
-41080
-32800
-23980
-15148
-6328 kris2816 gräns
11636
20132
28964
37784
46292
55112
63932
72752
81572
90404
99152
107660
124664
133184
175784
207164
237764
268364
296084
323684

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

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

6001 629 7548
7001 851 10212
8001 1073 12876
9001 1295 15540
10001 1517 18204
11001 1757 21084
12001 2052 24624
13001 2378 28536
14001 2644 31728
15001 2940 35280
16001 3236 38832
17001 3561 42732
18001 3828 45936
19001 4124 49488
20001 4449 53388
21001 4745 56940
22001 5041 60492
23001 5337 64044
24001 5633 67596
25001 5929 71148
26001 6224 74688
27001 6520 78240
29001 7112 85344
30001 7417 89004
35001 9067 108804
40001 11525 138300
45001 14175 171700
50001 16825 201900
55001 19670 236040
60001 22570 270840
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Efter skatt Över/mån /år
skott/år
5372 64464
6150 73800
6928 83136
7706 92472
8484 101808
9244 110928
9949 119388
10623 127476
11357 136284
12061 144732
12765 153180
13440 161280
14173 170076
14877 178524
15552 186624
16256 195072
16960 203520
17664 211968
18368 220416
19072 228864
19777 237324
20481 245772
21889 262668
22584 271008
25934 311208
28476 341712
30826 369912
33176 398112
35331 423972
37431 449172

-80536
-71200
-61864
-52528
-43192
-34072
-25612
-17524
-8716 kris-268 gräns
8180
16280
25076
33524
41624
50072
58520
66968
75416
83864
92324
100772
117668
126008
166208
196712
224912
253112
278972
304172

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

2016 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Ensam
Mån. Prelskatt
lön /mån /år

Ensam
Mån. Prelskatt
lön /mån /år

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

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

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

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

Makar lika inkomst
Överskott
/år

-84548
- 103096
-75212
- 84424
-65876
- 65752
-56540
- 47080
-47204
- 28408 kris-38108
-10216 gräns
-29660
6680
-21212
23576
-12752 kris40496
-4304 gräns
57392
4144
74288
12592
91184
21040
108080
29488
124976
47588
141176
46036
158072
54484
174968
62932
191864
71380
208760
79828
225656
88276
242552
96724
259448
113632
293264
121936
309872
166208
390272
194500
455000
222700
511400
250828
567656
276040
618080
299440
664880

6001 622 7464
7001 844 10128
8001 1066 12792
9001 1288 15456
10001 1510 18120
11001 1743 20916
12001 2038 24456
13001 2334 27888
14001 2630 31560
15001 2926 35112
16001 3222 38664
17001 3518 42216
18001 3814 45768
19001 4110 49320
20001 4435 53220
21001 4731 56772
22001 5027 60324
23001 5323 63876
24001 5619 67428
25001 5915 70980
26001 6211 74532
27001 6507 78084
29001 7096 85152
30001 7394 88728
35001 9044 108528
40001 11199 134388
45001 13849 166188
50001 16499 197988
55001 19333 231996
60001 22383 268596
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Efter skatt Över/mån /år
skott/år
5379 64548
6157 73884
6435 83220
7713 92556
8491 101892
9258 111096
9963 119556
10667 128004
11371 136452
12075 144900
12779 153348
13483 161796
14187 170244
14891 178692
15566 186792
16270 195240
16974 203688
17678 213136
18382 220584
19086 229032
19790 237480
20477 245928
21905 262860
22607 271284
25957 311484
28802 345624
31152 373824
33502 402024
35668 428016
37618 451416

-90452
-81116
-71780
-62444
-53108
-43904
-35444
-26996
-18548
-10100 kris-1652 gräns
6796
15244
23692
31792
40240
48688
57136
65584
74032
82480
90928
107860
116284
156484
190624
218824
247024
273016
296416

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

2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2019. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Ensam
Mån. Överlön skott/år

Ensam
Mån. Prelskatt Efter skatt Överlön /mån /år /mån /år skott/år

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

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

Bostadshyran antages vara 5700 kr per mån = 68400 kr per år för
ensam och 7000 kr per mån för makar/sambor= 84000kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 174 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 269000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)

Makar lika inkomst
Överskott
skillnad
/år
per person ensam- en make

-90452
-81116
-71780
-62444
-53108
-43904
-35444
-26996
-18548
-10100 kris-1652 gräns
6796
15244
23692
31792
40240
48688
58136
65584
74032
82480
90928
107860
116284
156484
190624
218824
247024
273016
296416

- 109904
- 91232
- 72560
- 53888
- 35216
-16808 kris112 gräns
17008
33904
50800
67696
84592
101488
118384
134584
151480
168376
187272
202168
219064
235960
252856
286720
303568
383968
452248
508648
565048
617032
663832

-54952
-45616
-36280
-26944
-17608
-8404
56
8504
16952
25400
33848
42296
50744
59192
67292
78740
84188
93636
101084
109532
117980
126428
143360
151784
191984
226124
254324
282524
308516
331916

35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500

6001 626 7512 5375 64500 -109500
7001 854 10248 6147 73764 -100236
8001 1081 12297 6920 83040 -90960
9001 1308 15696 7693 92316 -81684
10001 1535 18420 8466 101592 -72408
11001 1765 21180 9236 110832 -62168
12001 1997 23964 10004 120048 -53952
13001 2268 27216 10733 128796 -45204
14001 2568 30816 11433 137196 -36804
15001 2859 34308 12149 145704 -28296
16001 3149 37788 12852 154224 -19776
17001 3440 41280 13561 162732 -11268
18001 3730 44760 14271 171252 -2748 *
19001 4020 48240 14981 179772
5772
20001 4340 52080 15661 187932 13932
21001 4630 55560 16371 196452 24252
22001 4921 59052 17080 204960 30960
23001 5211 62532 17790 213480 39480
24001 5501 66012 18500 222000 48000
25001 5792 69504 19209 230508 56508
26001 6082 72984 19919 239028 65028
27001 6373 76476 20628 247536 73536
29001 6953 83436 22048 264576 90576
30001 7244 86928 22757 273084 99084
35001 8848 106176 26153 313836 139836
40001 10498 125976 29503 354036 180036
45001 12782 153384 32219 386628 212628
50001 15432 185184 34569 414828 240828
55001 18164 217968 36837 442044 268044
60001 21045 252540 38956 467472 293472
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Makar lika Årsinkomst
inkomst
per person
Överskott/år
-140000
-121472
-102920
-84368
-65816
-47336
-28904
-11408 *
5392
22408
39448
56464
73504
90544
106864
123904
140920
157960
175000
192016
209056
226072
260152
277168
358672
439072
504256
560656
615088
665944

72 000
84 000
96 000
108 000
120 000
132 000
144 000
156 000
168 000
180 000
192 000
204 000
216 000
228 000
240 000
252 000
264 000
276 000
288 000
300 000
312 000
324 000
348 000
360 000
420 000
480 000
540 000
600 000
660 000
720 000

2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2019. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Ensam
Mån. Prelskatt
lön /mån /år

Ensam
Inkomstskatt Årsinkomst
Mån. Prelskatt Efter skatt Över- i% av inkomst per person
lön /mån /år /mån /år skott/år

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

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

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

-90452
-81116
-71780
-62444
-53108
-43904
-35444
-26996
-18548
-10100
-1652
6796
15244
23692
31792
40240
48688
57136
65584
74032
82480
90928
107860
116284
156484
190624
218824
247024
273016
296416

Bostadshyran antages vara 5700 kr per mån = 68400 kr per år för
ensam och 7000 kr per mån för makar/sambor= 84000kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 174 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 269000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)

Inkomstskatt
i % av inkomst
1 1 008 kr/mån
10,4
Decilgrupp
12,1
13,3
2 8 252 kr/mån
14,3
15,1
15,8
17,0
18,0
18,8
19.5
3 15 276 kr/mån
20,1
20.7
21,2
21,6
22,2
4 20 802 kr/mån
22.5
22,8
23,1 * Medianinkomst
23,4
23 467 kr/månad
23,7
2017 enl SCB
23,9
(20-64 år)
24,1 * Medelinkomst
24,5
27 450 kr/månad
24.6
2017 enl SCB
25,8
28,0
9 41 666 kr/mån
30.8
33,0
35,2
37,3
10 67 442 kr/mån

6001 626 7512 5375 64500 -109500
7001 854 10248 6147 73764 -100236
8001 1081 12297 6920 83040 -90960
9001 1308 15696 7693 92316 -81684
10001 1535 18420 8466 101592 -72408
11001 1765 21180 9236 110832 -62168
12001 1997 23964 10004 120048 -53952
13001 2268 27216 10733 128796 -45204
14001 2568 30816 11433 137196 -36804
15001 2859 34308 12149 145704 -28296
16001 3149 37788 12852 154224 -19776
17001 3440 41280 13561 162732 -11268
18001 3730 44760 14271 171252 -2748
19001 4020 48240 14981 179772
5772
20001 4340 52080 15661 187932 13932
21001 4630 55560 16371 196452 24252
22001 4921 59052 17080 204960 30960
23001 5211 62532 17790 213480 39480
24001 5501 66012 18500 222000 48000
25001 5792 69504 19209 230508 56508
26001 6082 72984 19919 239028 65028
27001 6373 76476 20628 247536 73536
29001 6953 83436 22048 264576 90576
30001 7244 86928 22757 273084 99084
35001 8848 106176 26153 313836 139836
40001 10498 125976 29503 354036 180036
45001 12782 153384 32219 386628 212628
50001 15432 185184 34569 414828 240828
55001 18164 217968 36837 442044 268044
60001 21045 252540 38956 467472 293472
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10,4
12,2
13,5
14,5
15,3
16,0
16,6
17,4
18,3
19.0
19,7
20,2
20,7
21,2
21,7
22,0
22,3
22,7
22,9
23,2
23,4
23,6
24,0
24,1
25,3
26,2
28,4
30,7
33,0
35,1

72 000
84 000
96 000
108 000
120 000
132 000
144 000
156 000
168 000
180 000
192 000
204 000
216 000
228 000
240 000
252 000
264 000
276 000
288 000
300 000
312 000
324 000
348 000
360 000
420 000
480 000
540 000
600 000
660 000
720 000

Från http://wimnell.com/omr36-39zzzzzj.pdf

Värnskatten 2019

Om värnskatten

Enligt finansepartmentet promemoria Fi2019/02421/S1 Avskaffad övre
skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt) juni 2019:

Agenda började för hösten den 25 augusti 2019 och hade bl a en
intervju med den nya liberalledaren Nyamkon Sabuni.

Nuvarande lydelse:
"För fysiska personer är den
statliga inkomstskatten på beskattningsbara förvärvsinkomster
– 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten
som överstiger en nedre skiktgräns, och
– 5 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som
överstiger en övre skiktgräns.

Expressen skrev om intervjun:
Sabuni: – Det viktigaste från vår sida är att vi gör det som är bäst för
Sverige: att vi säkrar goda förutsättningar för företagande, för
arbetsmarknaden så att vi får fler i arbete, och att vi säkrar
kompetensen.
Hon menar att den budgetram som finansministern presenterat ger
utrymme både för sänkta marginalskatter och satsningar på
rättsväsendet, som är en hjärtefråga för L.

Skiktgränserna bestäms med utgångspunkt i en nedre skiktgräns på
490 700 kronor för beskattningsåret 2019 och en
övre skiktgräns på 689 300 kronor för beskattningsåret 2019."

Partiet har stridit hårt för att slopa värnskatten, något som beräknas
kosta 6 miljarder kronor.
– Så statiskt är det inte, säger Nyamko Sabuni.

Den övre gränsem motsvarar 57441 kr per nånad

– Genom att ta bort värnskatten kan vi få fler att vilja avancera
men också att vilja jobba lite mer.
Agenda: Varför inte satsa de där miljarderna på kommunerna?
– Vi har också pengar som vi kommer att satsa på kommunerna.

Skatter finns redovisade i
Sven Wimnell 20 februari 2019:
Samällsplaneringens problem. Något av det viktigaste och
artiklar 23 januari - 15 februari om inre svenska förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzza.pdf

Den s k värnskatten avskaffas sista decmber 2019. Den ger cirka 6
miljarer kr till statskassan.

Där finns följande tabell

Jag föreslår att en ny värnskatt införs fr o m 1 januari 1920 med
samma regler som för den gamla värnskatten som avskaffas, men
att skatten tillförs försvarsdeparrtementet.
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2019 är skatten 33 % av inkomsten vid inkomst 55000 och
35,1
60000
Inkomst 60000 månad = 720 000 per år ligger 30 700 över 689 300
och värnskatten blir 5% av det = 1535 kr som är 0,21% av 720 000
Skatten blir 35,1-0,21= cirka 34,9 av inkomsten.

2019. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Bostadshyran antages vara 5700 kr per mån = 68400 kr per år för
ensam och 7000 kr per mån för makar/sambor= 84000kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 174 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 269000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)

Vid inkomst 100 000 kr/månad = 1200 000 kr per år är inkomsten 480
000 kr högre och värnskatten 24 000 kr högre= 25535 kr som är 2,1 %
av inkomsten. Vid inkomst mellan 60 000 och 100 000 kr per månad
är alltså värnskatten 0.21 - 2,1 % av inkomsten. Vid 70 000 cirka 0,9%

Ensam
Inkomstskatt Årsinkomst
Mån. Prelskatt Efter skatt Över- i% av inkomst per person
lön /mån /år /mån /år skott/år
6001 626 7512 5375 64500 -109500
7001 854 10248 6147 73764 -100236
8001 1081 12297 6920 83040 -90960
9001 1308 15696 7693 92316 -81684
10001 1535 18420 8466 101592 -72408
11001 1765 21180 9236 110832 -62168
12001 1997 23964 10004 120048 -53952
13001 2268 27216 10733 128796 -45204
14001 2568 30816 11433 137196 -36804
15001 2859 34308 12149 145704 -28296
16001 3149 37788 12852 154224 -19776
17001 3440 41280 13561 162732 -11268
18001 3730 44760 14271 171252 -2748
19001 4020 48240 14981 179772
5772
20001 4340 52080 15661 187932 13932
21001 4630 55560 16371 196452 24252
22001 4921 59052 17080 204960 30960
23001 5211 62532 17790 213480 39480
24001 5501 66012 18500 222000 48000
25001 5792 69504 19209 230508 56508
26001 6082 72984 19919 239028 65028
27001 6373 76476 20628 247536 73536
29001 6953 83436 22048 264576 90576
30001 7244 86928 22757 273084 99084
35001 8848 106176 26153 313836 139836
40001 10498 125976 29503 354036 180036
45001 12782 153384 32219 386628 212628
50001 15432 185184 34569 414828 240828
55001 18164 217968 36837 442044 268044
60001 21045 252540 38956 467472 293472

10,4
12,2
13,5
14,5
15,3
16,0
16,6
17,4
18,3
19.0
19,7
20,2
20,7
21,2
21,7
22,0
22,3
22,7
22,9
23,2
23,4
23,6
24,0
24,1
25,3
26,2
28,4
30,7
33,0
35,1

72 000
84 000
96 000
108 000
120 000
132 000
144 000
156 000
168 000
180 000
192 000
204 000
216 000
228 000
240 000
252 000
264 000
276 000
288 000
300 000
312 000
324 000
348 000
360 000
420 000
480 000
540 000
600 000
660 000
720 000

Ensam barnlös med inkomst 18-19 000 kr/månad, och som efter
skatt knappt har till rimliga levnadskostnader 174 400 kr, betalar
21 %av inkomsten i skatt.
Den med månadsinkomst 60 000 har överskott i hushållsbudgeten
på 293 473 kr sedan rimliga levnadskostnader betalats. Och ,
räknat på 2019, betalar bara 34,9 %av inkomsten i skatt sedan
värnskatten tagits bort.
Man kan nog säga att borttagandet av värnskatten är en onödig
lyx för dem med de höga inkomsterna.
Ensamma med inkomster under 19 000 kr per månad har
underskott i hushållsbudgetarna. Ensam med inkomst 60 000 kr/
månad har överskott 293457 kr på året.
Cirka 35 % av inkomsttagarna ha inkomster under 19 000 kr.
För den med månadsinkomst 60 000 kr och överskott 293473 kr
minskar skatten med 0,21 av inkomsten när värnskatten tas bort,
det är inte troligt att man arbetar mer för det. Om inkomsten är
70 000 kr/månad = mitt- eller medel för de 10%med de största
inkomsterna, minskar skatten med 0,9%% av inkomsten och det
får nog inte vederbörande att arbete mer.
68

Inkomstskattesystemet är inte uppbyggt efter skatteförmåga och
inget talar för att svenska folket vill ha det.

Sammanräknad förvärvsinkomst efter
deciler. Kvinnor och män 20-64 år. Kr/år

Brister i detta system kompenseras i någon mån av bidrag av olika
slag, bland annat barnbidrag och bostadsbidrag för ensamma och
makar/sambor med barn.

Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler. Personer
folkbokförda i Sverige både 2016-01-01 och 2016-12-31

Ungdomar 18-29 år utan barn kan få ungdomsbostadsbidrag.
Äldre utan barn har några år fått bostadsbidrag, men de har i
ovist nit tagits bort, det bör snarast återinföras. Det kan enkelt ske
genom att höja åldersgränsen för bidrag till 65 år.
Ungdomsbidragen avtrappas med 33,33% av viss stigande
inkomst.

Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler. Personer
folkbokförda i Sverige både 2017-01-01 och 2017-12-31 (SCB)
Decilgrupp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
(9,5
10

2016

2017

2019 antagande. cirka
samma årliga ökning
som 216-217. Månad ca

11 855
96 357
177 761
241 790
289 357
327 932
366 546
414 336
486 239

12 096
99 028
183 315
249 625
298 285
337 863
377 964
426 988
499 991

13 000
104 000
194 000
265 000
316 000
358 000
401 000
452 000
527 000

789 273

809 306

849 000

Se senare utredning: Sven Wimnell 22 april 2019:
Bostadsbidrag för barnfamiljer och nya för barnlösa.
Bostadstillägg för pensionärer. Utredningar om verksamheter som
styr världen. Vårbudgeten 2019.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzze.pdf

1083
8667
16167
22083
26333
29833
33417
37667
43917
ca 57000)
70750

Statistiken är inte uppdelad efter esamstående och makar/sambor.
Men ensamstående behöver 2019 inkomst 19000 och makar var
för sig 14000 per månad för att klara hushållsbudgetarna på plus.
Genomsnitt cirka 16000 kr
Det betyder att cirka 30 % av inkomsttagarna inte klarar sig.
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Innehåll i: Sven Wimnell 22 april 2019:
Bostadsbidrag för barnfamiljer och nya för barnlösa.
Bostadstillägg för pensionärer. Utredningar om verksamheter som
styr världen. Vårbudgeten 2019.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzze.pdf
Sida
2

Innehåll

6

Botadsbidrag för barnfamiljer och barnlösa i
förvärvslivsåldrar

7
7

Årskostnader år 2019, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
Konsumentverket: Exempel: Vad det kan kosta för en 20-åring
med egen inkomst att bo hos föräldrar eller ha eget boende

8

2019. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Skatter
och marginalskatter
2019. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Överskott
och underskott
Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler. Kvinnor och
män 20-64 år. Kr/år
Från skatteverket.se Inkomståret 2019
Vad ingår i skattetabellerna?

8
9
10
11
12
12
13
14

Bostadsbidragen för barnfamiljer
Kostnader för barn 2019
Socialförsäkringsbalk (2010:110) t.o.m. SFS 2018:1952
Avd. G BostadsstödAVD.13
Bostadsbidragen
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15
15
16
17

2019. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Tabell
Ett resonemang om inkomster vid avtrappningsbörjan.
Levnadskostnader
SCB-statistik 2013 om antalet hushåll

17
19
19

Barnkostnader. Ensam med 1 barn.
Kostnad för ett barn. Genomsnitt för åldrar 0-18 år. Ensam
förälder.
För makar/sambor med 1 barn

20
22
23

Stockholm barntillsynskostnader
barnomsorgsguiden.se
Försäkringskassan 2019. Aktuella belopp.

24
25
26
27
27

Ensam med 2 och 3 barn
Makar/sambor med 2 och 3 barn
Barnkostnader. Sammanfattning.
Förslag för 2019
Socialförsäkringsbalken om kapital

28
29
30

Bostadsbidrag för barnlösa. ickepensionärer.
forsakringskassan.se Bostadsbidrag till unga (under 29 år)
Socialförsäkringsbalk (2010:110). Kapitler om barnlösa

31

Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till
pensionsåldrar.

31
32

Ungdomsbostadsbidragen. Barnlösa 18 - 29 års ålder.
Socialförsäkringsbalken om kapital

34
35
38

Bostadtillägg och garantipension för pensionärer.

41

Regeringen:Tydligare mål och uppföljning för Pensionsmyndigheten
Promemoria Socialdepartementet. Socialförsäkringsenheten
Förbättrat grundskydd för pensionärer
Innehåll
Inledning
Förslag för ett förbättrat grundskydd
Promemoria Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten
Förbättrat grundskydd för pensionärer Promemoria 1 februari
2019 Tabell 4.2 Typfall med effekter av förslagen

42
42
43
48
59

Personer 55 år och äldre efter ålder, kön och typ av pension
Fastställd förvärvsinkomst 2017.Andelen personer efter
inkomst och kön

59
61
61

Verkan av kapital
I 1990 års skattereform ändrades kapitalinkomstbeskattningen.
Om en lång historia om pensionärer

63

Regeringskansliet. Blocköverskridande överenskommelse för
långsiktigt höjda och trygga pensioner
Pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och
trygga pensioner
Stora möjligheter att få fler över 65 år att jobba vidare

67
75
78
81
84

84
84
98

Från pensionsmyndigheten.se 21 mars 2019
Fakta om bostadstillägg
pensionsmyndigheten.se 1 april 2019. Som mest kan
garantipensionen bli 8 254 kronor för ensamstående och 7 363
kronor i månaden för gifta

99
99
99
100

Garantipensioner. Ensam 2019
Bostadstillägg Ensam 2019
Marginaleffekter av skatt och bostadstillägg 2019
2019. Ensam pensionär över 65 år Två tabeller

101
101
102
102
103
103

Månadskostnader år 2019, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
Pensionärer 2019 Månadskostnader
Årskostnader år 2019, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
Årskostnader år 2019, pensionärer.
Årskostnaderna för pensionärer 2020
Ensam väntad ändring 2020

106
112

Tabell 33 Skatteavdrag för månadslön 2019 Tabell 33
Från pensionsmyndigheten.se 21 mars 2019
Sidor i pensionsmyndigheten.se

120

Kopior av tidigare utredningar om systemet för pensionärernas pensioner och bostadstillägg.
Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
Förbättringar för pensionärer med låga inkomster införs.
Bostadstillägg för pensionärer
I samband med småhus finns två sätt att bo. (8 april 2004).
Viktiga händelser i bostadstilläggens historia. (8 april 2004).
I 1990 års skattereform ändrades kapitalinkomstbeskattningen.
Andra påpekanden o förslag. (8 april 2004.)

121
122
123
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124

Socialförsäkringsbalk (2010:110)
66 kap. Garantipension för den som är född 1937 eller tidigare
Varken regeringen, myndigheterna eller de politiska partierna
har några offentliga redovisningar om pensionärernas levnadskostnader. Kapitler i socialförsäkringsbalken

130
71

131
132
133

136
138
140
141
143
144

Summa marginaleffekt 2004. (Från sid 3405)
Ingen i regeringen eller riksdagen har visat tillräckligt intresse för
de lägsta inkomsterna.
Januari 2013: Förslagen för bostadstilläggen på sid 95 i
http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf bör bli att man helt slopar
reglerna som föreskriver att kapital/förmögenheter och
fastigheter ska påverka bostadstilläggen.
Så beräknar vi dina inkomster
Från pensionsmyndigheten 6 feb 2013
Så beräknar vi din bostadskostnad (6 feb 2013)
Så mycket kan du få i bostadstillägg
Så beräknar vi ditt bostadstillägg
Avtrappningsregler
Många anser att pensionärerna halkar efter i välfärden. Att öka
bostadstilläggen något och sänka skatten något för dem är gott
och väl, men det är dags ta bort den grovt snedvridande effekten av regeln att 15% av kapital ska ses som inkomst. Regeln
bör snarast tas bort.
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Kopior av tidigare utredningar
om mänskliga verksamheter som styr världen.

146

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

148
150
153
156

Inkomstskatterna
Mer om skatter och bidrag.
Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter.
Nyss har nämnts om kapital
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157
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Statsråd och myndigheter
Politikområden för politiken 21 januari 2019
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Hushållsverksamheter. Vad man har och vad man gör i
bostäderna.
641- 642 Det börjar med maten.
643. När det gäller bostaden har boverket krav
644. Teknisk utrustning för vatten och avlopp , energi m m.
645 Hushållen har mycket utrustning av olika slag.
646 Utveckling av de inre verkligheterna
647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter, Kapital.
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn, hemsjukvård o d
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Bostad 3 rum och kök i större skala
Fyra rum och kök.
Två studentbostäder med gemensamma utrymmen
Bostad 2 rum och kök med större sovrum
Bostad 2,3 och 4 r o k, beskrivning
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Två studentbostäder med gemensamma utrymmen
Bostad 2 r o k med större sovrum, beskrivning
Det är viktigt med rejäla balkonger
Antal lägenheter i flerbostadshus efter storlek. Riket
Trångboddhet

Barnfamiljer med bostadsbidrag. Förslag för 2019
Enligt gällande regler för barnfamiljernas bostadsbidrag ska de
trappas av med 20% av den del av inkomsten som överstiger
150 000 kr per år.
Det bör höjas till 200 000 kr per år= 16 666 kr per månad.
För ensamma med 1, 2 och 3 barn räcker då inkomsterna efter
skatt till levnadskostnader ungefär enligt konsumentverkets
beräknade kostnader mm och hyror för lägenheter enligt
boverkets krav.
Enligt beräkningarna i det föregående ligger den lämpliga
inkomstgränsen för ensamma på cirka 17000 kr per månad=
204 000 kr per år
För makar/sambor med 1 barn skulle avtrappningen kunna börja
vid cirka 14 000 kr per månad, för 2 barn vid inkomst cirka
16 000 kr och för 3 barn vid cirka 17 000 kr. För enkelhets skull
kan man nog sätta gränsen till 16 666 kr per månad = 200 000 kr/
år.
Marginalskatten i avtrappningsperioderna är cirka 30%,
bostadsbidragen avtrappas med 20% och barntillsynsavgifterna
ligger kanske på 2-4% av inkomsterna. Summan blir marginaleffekter cirka 52-54%.
Om inkomstgränsen för avtrappnings början höjs med 50000 kr
innebär det att avtrappningarna minskar med 10000kr under året.
Om man behåller gränsen vid 150000 kr betyder det att
levnadskostnad 174000 kr för ensam förälder minskar till 164000
kr. För makarna minskar 269000 till 259000.
Men vill man ha mer exakt måste man räkna mer exakt.
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För makarna blir avtrappningsgänsen 164400x2 minus 49320=
279480. 139740 per make.

Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29
år upp till pensionsåldrar. Förslag för 2019

Kontroll:
Inkomst 164400 minus skatt 29376 =134664 för varje make= 269328
för båda, nästan precis som makars levnadskostnader 269000

För bostadsbidrag till enamma utan barn föreslås här samma bidrag
som för åldrarn 18-29 år och samma avtrappningsfaktor 33,33%, men
inkomstgräns för avtrappningens början som är satt så att bidraget är
avtrappat vid inkomst där underskotten är noll. Cirka 18300 kr/månad
= cirka 220000 kr/ år för ensam och cirka 13700 kr/månad = 164400
kr/år per make för makar.

Bostadsbidragen bör trappas av från inkomst 170680 kr för ensam
och trappas av från inkomst 139740 för make.
De beloppen bör rundas av på lämpligt sätt, förslagsvis inkomstgräns när bostadsbidrag ska börja trappas av med 33,33%:
170 000 för ensam = 14157 kr /månad och
140 000 för make = 11667 kr/månad.

Enligt reglerna kan bostadsbidraget bli 90% av hyran mellan 1800
och 2600 kr per månad = 720 kr per månad = 8640 kr per år. Samt
65% av hyran mellan 2600 och 3600= 650/mån = 7800 kr per år.
Ensam summa bidrag och makar summa bidrag 16440 kr per år
=1370 kr/månad.

Bidragen är slutavtrappade vid inkomst cirka
För ensam 18300 kr/ månad
För makar 13700 kr/månad för make

16440 är 9,45% av hela levnadskostnaderna 174000 för ensam.
16440 är 6,11% av hela levnadskostnaden 269000 för makar.
Då bör man komma ihåg att skattesystemet gynnar makar med
39000kr på året i förhållande till ensam.
Om makarna var för sig har samma inkomst som en ensamstående har
makarna tillsammans 2x39500kr= 79000 kr mera disponibelt sedan
inkomstskatter och levnadskostnarna betalats.

Avtrappning sker
För ensam: inkomster mellan 14157 och 18300 kr/ månad.
För make: inkomster mellan 11667 och 13700 kr/ månad.
Marginalskatten är i dessa intervall cirka 29% för ensam och cirka
23% för makar. Med avtrappning 33.33% för bostadsbidrag gör det
summa marginaleffekt cirka 62% för ensam och cirka 56% för makar.
Vid kommunal utebitering 33% som är nästan precis som genomsnittet
i Sverige.

Avtrappningssträckan blir 49320 kr per år. Inkomst när bidraget för
ensam tar slut om avtrappning sker från inkomst 41000 kr blir:
41000+49320= 90320 per år = 7527kr/mån.

Om avtrappningseffekt 20% hade valts hade marginaleffekterna kblivit
lägre, men avtrappningarna hade börjat vid en lägre inkomst så att
bidragen blivit lägre vid lägre inkomster. Därför har faktorn 33,33%
valts istället för 20%. 33,33% är också det som gäller för ungdomsbostadsbidragen. Förslaget för äldre har tidigare innehållit 20% och
det kanske kan accepteras, men då får man räkna om.

Om man höjer gränsen för avtrappnings början till 220000-49320=
170 680=14223kr/månad ska underskottet bli noll.
Kontroll:
Inkomst 220000 minus skatt cirka 45802= 174198 nästan precis som
ensams levnadskostnader 174000
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Socialförsäkringsbalken

Bostadtillägg och garantipension för
pensionärer.

Kapitel 97
"Förmögenhet
6 § Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten ska göras med
15 procent av den sammanlagda förmögenhet som överstiger
100 000 kronor, avrundad nedåt till helt tiotusental kronor.

Verkan av kapital
Varken promemorian, regeringen eller utredningarna behandlar
inverkan av kapital enligt de gällande reglerna.

I den sammanlagda förmögenheten ingår förmögenhet för varje
försäkrad samt för varje barn som avses i 96 kap. 4, 5 a och 9 §§. I
fråga om barn som avses i 96 kap. 5 a § ska dock endast hälften av den
förmögenhet som tillhör barnet ingå i den sammanlagda
förmögenheten. Lag (2017:1123).
7 § Tillägg för makars förmögenhet ska fördelas på makarna i
förhållande till deras respektive andel av den sammanlagda
förmögenheten.
Tillägg för barns förmögenhet ska fördelas lika mellan makar.
8 § Förmögenheten beräknas enligt lagen (2009:1053) om
förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner, om inte annat följer av
9 och 10 §§.
Förmögenheten beräknas per den 31 december det år som
bostadsbidraget avser. "

De gällande reglerna om att 15 % av kapital ska tas upp som
inkomst vid bostadstilägg för pensionärer bör tas bort. Det är
särskilt viktigt att taxeringsvärden för pensionärernas fritidshus
tas bort.
De gällande reglerna säger att kapital över 100 000 kr för ensam
och 200 000 för makar ska inverka på bostadstilläggen så att 15%
ska tas upp som inkomst. Det innbär en förmögenhetsskatt för
dem med låga inkomster vilket är synnerligen orättvist eftersom
de med högre inkomst inte betalar någon förmögenhetsskatt.
Vid skattereforman 1970 sattes de nuvarande gränserna 100 000
och 200 000 till 75 000 och 150 000 och skulle de har räknats upp
med inflationen enligt KPI skulle de nu ha varit drygt 400 000 och
800 000.

Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst
vid beräkning av bostadsbidragen bör avskaffas. Regeln bör
avskaffas även för bostadsbidrag till personer utan barn och för
pensionärernas bostadstillägg.

Att de gällande reglerna för bostadstilläggen är mycket krävande
och olämpliga för pensionärer med låga inkomster har påpekats
under flera decennier och det är anmärkningsvärt att regeringen
och utredningarna inte beaktar detta.

Detta bör gälla också för ungdomsbostadsbidragen och bidragen
till äldre barnlösa
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Varken regeringen, myndigheterna eller de
politiska partierna har några offentliga
redovisningar om pensionärernas levnadskostnader, i förhållande till inkomster, skatter och bidrag
som gör att det går att bedöma skäligheten i de regler som gäller.
När det gäller bostadstillägg finns i socialförsäkringsbalken följande:
99 kap. Innehåll
•
100 kap. Allmänna bestämmelser om bostadstillägg
•
101 kap. Rätten till bostadstillägg
•
102 kap. Beräkning av bostadstillägg
•
103 kap. Särskilda handläggningsregler för bostadstillägg
•
103 a kap. Innehåll
•
103 b kap. Allmänna bestämmelser om boendetillägg
•
103 c kap. Rätten till boendetillägg
•
103 d kap. Beräkning av boendetillägg
•
103 e kap. Särskilda handläggningsregler för boendetillägg
•
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Finanspolitiska rådets skatteförslag

Finanspolitiska rådet behandlar inte
levnadskostnadernas betydelse för
skattefördelningen och rådets förslag blir
därför värdelösa.
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ETT ENKLARE OCH EFFEKTIVARE SKATTESYSTEM
Finanspolitiska rådet publicerar idag en särskild studie om det svenska
skattesystemet. Studien visar att skattesystemet kan reformeras så att
det blir både enklare och ger samhällsekonomiska vinster. En sådan
reform kan genomföras med bibehållna skatteintäkter och oförändrad
inkomstfördelning.
Skattesystemet har blivit komplicerat och ineffektivt
Skattereformen 1990/91 byggde på principen om likformig
beskattning av förvärvsinkomster, kapitalinkomster och fastigheter och
förenklade skattesystemet. Likformigheten har sedan dess successivt
urholkats. Marginaleffekterna i förvärvsinkomstbeskattningen har
skärpts, för kapital- inkomster finns fem olika skattesatser och
momsen har differentierats. Skattesystemet har också blivit mer
komplicerat. Differentieringen av de olika skatteavdragen har t.ex.
gjort det svårt att se marginaleffekten av en löneökning. Därtill är
3:12-reglerna komplicerade och har på grund av skatteskillnaden
mellan skatten på förvärvsinkomst och kapitalinkomst lett till en
betydande skatteplanering.
Minskade skattekilar och ökad likformighet ger samhällsekonomiska
vinster
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Skattekilar – skillnaden mellan vad en arbetsgivare betalar och vad en
löntagare får efter skatt eller skillnaden mellan vad ett företags vinst
uppgår till och vad aktieägaren får i utdelning efter skatt – skapar
samhällsekonomiska kostnader. Givet en viss omfattning på offentligt
finansierad verksamhet bör skattekilarna vara så små som möjligt.
Samhällsekonomiska kostnader uppstår också när skattesystemet inte
är likformigt, dvs. när vissa varor och tjänster eller vissa inkomster får
en gynnsammare beskattning än andra varor och tjänster eller andra
inkomster. De beslut som individer, hushåll eller företag fattar bör inte
snedvridas av skattesystemet.

Ytterligare information
Finanspolitiska rådet består av Harry Flam (ordförande), Kari Lotsberg
(vice ordförande), Lina Aldén, Åsa Hansson, Ragnar Torvik och Pär
Österholm.

Ett enklare och effektivare skattesystem

Dessa inkluderar långsiktigt hållbara offentliga finanser,
överskottsmålet och utgiftstaket. Rådet ska även bedöma hur
finanspolitikens inriktning förhåller sig till konjunkturutvecklingen
och utvärdera regeringens prognoser för ekonomins utveckling samt
redovisningen till riksdagen av de offentliga finanserna. Rådet får
också bedöma om finanspolitiken ligger i linje med god långsiktigt
uthållig tillväxt och långsiktigt hållbar hög sysselsättning, samt
analysera effekterna av finanspolitiken på välfärdens fördelning på
kort och lång sikt. En uppgift är också att granska tydligheten i de
ekonomiska propositionerna samt kvaliteten i de underlag som
regeringen baserar sina bedömningar på. Rådet ska även verka för en
ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.
Rapporten Svensk finanspolitik publiceras en gång per år.

Kontakt
Vill du veta mer, kontakta rådets ordförande Harry Flam (tel. 070-918
85 45) eller kanslichef Joakim Sonnegård (tel. 08-453 59 88).
Finanspolitiska rådet är en statlig myndighet som har regeringens
uppdrag att granska om finanspolitiken möter sina grundläggande mål.

Om marginalskatter sänks och nuvarande differentierade grund- och
jobbskatteavdrag ersätts av ett enhetligt skatteavdrag blir
beskattningen av förvärvsinkomster enklare och skattekilarna mindre.
Beskattningen av kapitalinkomster, inklusive inkomster i form av
hyresvärdet av boende i småhus, bostadsrätt och ägarlägenhet, blir
mindre snedvridande om nuvarande fem skattesatser och
fastighetsavgiften ersätts med en enhetlig skattesats. Genom att ersätta
tre olika momsnivåer med en enhetlig moms elimineras även de
snedvridningar som dagens beskattning av konsumtionen ger upphov
till.
Skatteintäkterna och inkomstfördelningen kan hållas oförändrade
Vi beräknar effekterna av två alternativa reformer som gör
skattesystemet enklare, med mindre skattekilar och ökad likformighet,
utan att skatteintäkterna eller inkomstfördelningen förändras. Vi visar
också att de föreslagna förändringarna ökar sysselsättningen och
antalet arbetade timmar. Dessa anpassningar ger en
samhällsekonomisk vinst mätt som en ökning av BNP.
Finanspolitiska rådet, Box 3273, SE-103 65 Stockholm, Fleminggatan
7, Tel: +46 8 453 59 90, info@fpr.se www.fpr.se
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orsakat. Besked behövs för att fortsätta processen och det behövs
omgående.

”Vi vill satsa på Arlanda i omstarten av
Stockholm”

Stockholmsområdet har också en helt nyöppnad hamn, Norvik, där
merparten av alla varor och gods till regionen ska passera. Det
förutsätter dock att det finns vägar att frakta godset på och därmed att
Tvärförbindelse Södertörn prioriteras. Lika viktigt är det att regeringen
startar upp arbetet med att förverkliga Östlig förbindelse för att leda
trafik runt staden. Stockholm behöver vägar, spår och flygkapacitet
värdiga en storstad.

DN SÖNDAG 14 JUNI 2020
" DN. DEBATT 200614
Stockholmsregionen har drabbats kanske hårdast av alla av
coronautbrottet. För att få i gång tillväxten vill vi satsa på
infrastruktur med Arlandaförhandling, omskolning och bostäder.
Vi vill återinföra tillväxtmiljarden och sätta målet att Stockholm
ska bli Europas främsta tillväxtregion, skriver samtliga moderata
ledare i Stockholmsregionen.

Arlandas betydelse för såväl Stockholmsregionen som hela Sverige
kan inte underskattas. Redan i dag är infrastrukturen runt Arlanda
kraftigt underdimensionerad och på sikt behöver även kapaciteten för
fler starter och landningar utökas. En Arlandaförhandling behöver
inledas där berörda parter likt Stockholmsförhandlingen kommer
överens om framtiden. Det är inte läge att bedriva en tillväxtfientlig
politik i tron att Stockholm klarar sig utan flyget. Hela Sverige
behöver tydliga besked om Arlanda.

Stockholmsregionen med närmare 2,5 miljoner invånare har drabbats
hårt av coronautbrottet, kanske hårdast av alla. Företag går omkull och
tiotusentals riskerar att fastna i arbetslöshet om regionen inte
återhämtar sig. Stockholms utveckling är viktig för hela Sverige och i
dag presenterar vi fem viktiga åtgärder för att snabbt få i gång
tillväxten igen. Insatser behövs såväl på lokal och regional nivå som
nationellt och det är inte läge att vänta:

2 Återinför tillväxtmiljarden. Grundtanken med
skatteutjämningssystemet var att utjämna förutsättningarna mellan
ekonomiskt starka kommuner och kommuner i glesbygd. Men så
fungerar inte systemet i dag. Enbart Malmö får mer pengar än de 52
minsta kommunerna tillsammans och vanstyret betalas av välskötta
kommuner i Stockholm. Dessutom är systemet riggat så att det knappt
lönar sig för kommuner att växa och skapa tillväxt utan snarare
tvärtom. För att inte systemet direkt ska motverka tillväxt fanns förut
en så kallad tillväxtmiljard för kommuner som växte fort och hade
kostnader för det. Den tog regeringen bort så i dag är incitamenten för
att skapa tillväxt för en kommun i Stockholm mer eller mindre noll.

1 Satsa på infrastruktur och inled en Arlandaförhandling. Satsningar på
infrastruktur är klassisk krispolitik och mycket är också på gång.
Stockholmsförhandlingen innebär att tunnelbanan byggs ut med nio
nya stationer och Sverigeförhandlingen att bland annat Spårväg syd
byggs, som knyter ihop strategiska områden som Flemingsberg,
Skärholmen och Älvsjö. Men trots att det snart är byggstart vägrar
regeringen att ge besked om de tänker stå för sin del av notan för de
fördyringar som vare sig Region Stockholm eller kommunerna
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Detta är fel och måste ändras om vi ska få i gång både Stockholm och
Sverige igen. Tillväxt ska löna sig och inte bestraffas.

men det förutsätter också att staten skjuter till pengar för att möta upp
med infrastruktur och förenklar för bostadsbyggande. Länsstyrelsen
med landshövdingen i spetsen bör ta initiativ till en sådan kraftsamling
för samarbete i Stockholmsregionen.

3 Utbildning kopplad till arbetsmarknaden. Sverige hade redan före
krisen svårt att möta efterfrågan på arbetskraft i bristyrken. I och med
den ekonomiska kraschlandning som coronautbrottet innebär är
behovet av matchning ännu större. Det krävs en väsentligt snabbare
hantering av de som nu har blivit varslade eller uppsagda för att inte
arbetslösheten ska fastna på en högre nivå.

5 Gör Stockholm till Europas främsta tillväxtregion.
Stockholmsregionen är samlingspunkt för många viktiga industrier. I
och med kopplingen mellan akademi och arbetsliv, satsningen på Nya
Karolinska sjukhuset och Hagastaden har Stockholm möjlighet att vara
förstahandsalternativet för bolag och forskning inom exempelvis
Health tech och Life science. Stockholm är även framstående inom
tech- och modeindustrin och har potential att konkurrera som
huvudstad i Europa för finansbranschen, inte minst nu när
Storbritannien har lämnat EU.

Arbetsförmedlingen måste lyckas bättre med att få arbetslösa i arbete
och höja kvaliteten på sina yrkesutbildningar. Detta gör man främst
genom att möta de behov som finns i näringslivet. Vi vill rusta upp
våra yrkesutbildningar i kommunerna för att möta arbetslösa som nu
behöver omställning. Kommunerna i Stockholm måste tillåtas bygga
upp egna jobbspår för att ta hand om sina medborgare efter
coronakrisen när Arbetsförmedlingen inte klarar av sitt uppdrag.

Sverige tackar varje dag nej till nya jobb och företag genom att
motarbeta exempelvis finanssektorn med bankskatt och tunga
regleringar. Detta måste förändras så att Stockholm blir ett självklart
förstahandsalternativ för stora industrier som bidrar till både jobb och
utveckling.

Det finns många framgångsrika exempel på snabb omskolning av
personal i nu permitterade branscher till jobb inom vård och omsorg.
Flera sådana initiativ till om- och vidareutbildning bör tillsättas för att
säkra medarbetare och kompetens inom viktiga bristyrken, både under
och efter krisen.

Vi arbetar dagligen med coronautbrottets effekter, både praktiskt med
sjukvården och äldreomsorgen, men också med de ekonomiska
konsekvenserna som krisen för med sig. Sverige hade näst lägst
tillväxt per person i EU redan före krisen och nästan högst
arbetslöshet. Det bådar inte gott inför en lågkonjunktur.
Läget är mörkt för många hushåll och företag och det är därför
avgörande att inte bara agera på krisen här och nu, utan även ha en
plan framåt. Jobb, bostäder, utbildning och infrastruktur hänger ihop
och Stockholm behöver insatser på alla dessa områden för att kunna
starta om. Vi jobbar varje dag för att ta oss ur krisen och då behöver
även regeringen möta upp för regionens och därmed Sveriges bästa.

4 Fler bostäder. Det är orimligt att människor som växer upp i
Stockholmsregionen eller flyttar hit har så svårt att hitta bostad. En
region som växer måste möta upp med fler bostäder och en mer
flexibel bostadsmarknad. Vi företrädare för länets kommuner bidrar
med ambitiösa mål och leveranser för bostadsbyggande, men det är
inte hela lösningen. Bostadsmarknaden måste bli mer flexibel och
flyttkedjor främjas. Det kräver krafttag också nationellt.
I och med Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen
har ett antal Stockholmskommuner åtagit sig att bygga 160 000 nya
bostäder mot att staten gör infrastruktursatsningar i vägar, tunnelbana
och spårväg. Vi kan tänka oss att bygga ännu mer och på fler platser,
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Stockholms stad, Daniel Dronjak (M), KSO Huddinge,
Mats Gerdau (M), KSO Nacka,
Alexander Rosenberg (M), oppositionsråd Södertälje,
Stina Lundgren (M), oppositionsråd Botkyrka,
Sven Gustafsson (M), oppositionsråd Haninge,
Pehr Granfalk (M), KSO Solna,
Emma Feldman (M), KSO Järfälla,
Henrik Thunes (M), KSO Sollentuna,
Erik Andersson (M), KSO Täby,
Bino Drummond (M), KSO Norrtälje,
Axel Conradi (M), oppositionsråd Sundbyberg,
Olov Holst (M), KSO Sigtuna,
Anki Svensson (M), oppositionsråd Tyresö,
Daniel Källenfors (M), KSO Lidingö,
Oskar Weinmar (M), KSO Upplands Väsby,
Michaela Fletcher (M), KSO Österåker,
Deshira Flankör (M), KSO Värmdö,
Parisa Liljestrand (M), KSO Vallentuna,
Hanna Bocander (M), KSO Danderyd,
Fredrik Kjos (M), KSO Upplands Bro,
Adam Reuterskiöld (M), KSO Ekerö,
Harry Bouveng (M), KSO Nynäshamn,
Lennart Kalderén (M), KSO Salem,
Tina Runhem (M), gruppledare M Vaxholm,
Johan Hägglöf (M), kommunalråd Nykvarn,
Joakim Larsson (M), förbundsordförande M i Stockholms stad,
Kjell Jansson (M), förbundsordförande M i Stockholms län

" Socialstyrelsen får i uppdrag att stärka
familjehemsvården
DN SÖNDAG 14 JUNI 2020
Socialstyrelsen får i uppdrag av socialdepartementet att stärka
familjehemsvården och främja långsiktiga placeringar och
nationella adoptioner. Satsningen är en del av regeringens arbete
med lex Lilla hjärtat.
Efter DN:s granskning av fallet Lilla hjärtat arbetar både socialdepartementets utredare och riksdagens socialutskott med förslag på
lagändringar, en lex Lilla hjärtat, som ska stärka familjehemsplacerade
barns rättigheter.
I veckan fick Socialstyrelsen i uppdrag att höja kunskapsnivån inom
landets socialtjänster och socialnämnder i frågor om långsiktiga
familjehemsplaceringar och nationella adoptioner.
– Barn som är placerade i familjehem har rätt till trygghet, stabilitet
och goda uppväxtvillkor. Det är viktigt att yrkesverksamma inom
socialtjänsten har kunskap om möjligheterna till adoption för barn som
är långsiktigt placerade i familjehem, säger socialminister Lena
Hallengren (S).
I hela landet råder brist på familjehem. Flera socialsekreterare som DN
talat med de senaste månaderna berättar om barn som borde placeras i
familjehem på grund av svåra hemförhållanden, men som i stället får
stå tillbaka och bo kvar – om situationen inte är akut farlig för barnets
liv.
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Socialdepartementet vill att Socialstyrelsen ska stärka socialtjänsternas
arbete med att hitta familjehem med mer långsiktig profil.

”Om politikerna vågar kan de hjälpa oss att
äta rätt”

”Adoption kan vara ett alternativ för barn som placeras i tidig ålder
eller där det blir tydligt under placeringens gång att det bedöms vara
till barnets bästa att bo kvar i familjehemmet under lång tid” skriver
socialdepartementet i ett pressmeddelande.

DN MÅNDAG 15 JUNI 2020
"DN. DEBATT 200615
I dag är det svårt för människor att välja bra mat. Genom
marknadsföring och annan påverkan uppmuntras vi ständigt att
äta för mycket och fel. Den miljösmarta maten är många gånger
dyrare än den som är dålig för miljön. Vilka partier kommer att
visa handlingskraft och vilka fortsätter stoppa huvudet i
spenaten? skriver nio forskare.

Socialstyrelsens uppdrag sträcker sig fram till år 2022 och ska
slutredovisas senast den 31 mars 2023.
Josefin Sköld
josefin.skold@dn.se "

Våra matvanor skapar i dag stora hälso- och miljöproblem.
Matproduktionen står för en stor del av vår klimatpåverkan och är den
största orsaken till utrotning av djur och växter. Maten vi äter orsakar
dessutom många av våra vanligaste sjukdomar och förkortar våra liv.
Vi behöver ändra vad vi äter. Det går men kräver modiga politiker som
vågar införa kraftfulla åtgärder som i stort sett saknas helt i dag. Vi
släpper i dag en rapport med tre råd om hur styrmedel för hållbar
matkonsumtion kan införas redan nu.
Vad är då hälsosam och miljövänlig mat? Framför allt är det en kost
med mindre kött, salt och socker och mer växtbaserad mat, så som
fullkornsspannmål, ärtor, bönor, frukt och grönsaker. I dag sker en
explosionsartad utveckling av nya växtbaserade livsmedel som gör det
enkelt att dra ned på köttet. Och genom att välja ekologiska livsmedel
kan vi minska användningen av bekämpningsmedel. I dag orsakar den
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mat vi importerar skövling av skog och användning av giftiga
bekämpningsmedel och antibiotika i andra länder. När vi äter så
mycket kött och så mycket livsmedel från tropiska regioner som vi gör
i dag i Sverige överstiger vi flera gånger om de gränser för planeten
som forskare etablerat. Överkonsumtion och matsvinn gör oss sjuka
och orsakar onödig miljöpåverkan.

subventionerar dålig mat som godis, läsk och nötkött och palmolja
från skövlad regnskog.
Ett ännu radikalare grepp är köttransonering där ett system med handel
med ”kötträtter” kan etableras, precis som företag i dag inom EU
handlar med rätt att släppa ut koldioxid. Vidare kan man genom olika
typer av regleringar se till att den mat som erbjuds och marknadsförs
är mat som är bra för oss och vår jord.

Varför äter vi då som vi gör? Framför allt för att vi tycker det är gott!
Men vad vi äter styrs i stor utsträckning också av vanor och normer.
När vi är små växer vi upp med en viss typ av mat som blir det
normala. Vi blir också ständigt matade med reklambudskap från
butiker, industri och restauranger, ofta för ohälsosam mat. Lockvaran
är ofta billigt och dåligt kött. Vart vi än vänder oss – i simhallen, i
byggvaruhandeln, på fotbollsmatchen, i kassan på macken – erbjuds vi
ohälsosam och miljöbelastande mat till låga priser.

Utifrån rådande kunskapsläge som vi sammanfattar i vår rapport vill vi
ge tre rekommendationer till våra beslutsfattare:
1 Gör ännu mer inom offentlig sektor. De görs redan i dag mycket bra
inom offentlig sektor för att åstadkomma en hälsosammare och
miljövänligare matkonsumtion. Många kommuner har måltidspolicyer
med riktlinjer att upphandla och servera mer hållbar mat, man ställer
krav på miljövänlig mat vid inköp av råvaror till offentliga måltider,
och man ändrar menyer för att minska köttkonsumtionen. Forskning
visar att sådana initiativ är effektiva och ofta gillas av matgäster och
personal.

Kan vi ändra på detta? Ja det går! Vi är nio forskare som i dag lanserar
en rapport som sammanfattar vad forskningen säger om hur
offentligheten, det vill säga staten, regioner och kommuner, kan hjälpa
människor att göra bättre val för sig själva och miljön. Till exempel
kan märkning av produkter och informationskampanjer öka kunskapen
hos människor om vad som är hälsosam och miljövänlig mat. Men det
räcker inte. Staten måste också se till att den mat som är ohälsosam
och miljöfarlig kostar mer och den som är nyttig och miljösmart är
billigare. Det kan göras med skatter eller med olika moms på olika
typer av mat. Sådan momsdifferentiering finns redan i till exempel
Storbritannien, där liknande åtgärder just fått ett nytt fan i Boris
Johnson.

Samtidigt så står maten i offentlig sektor endast för 4 procent av
Sveriges totala matkonsumtion. Men den har ett mycket viktigt
signalvärde och detta kan användas mer. Förslag vi lyfter fram i
rapporten är utbildning av landets förskole- och skolkockar i
vegetarisk matlagning, att använda skolmåltiderna mer i undervisningen och att bra mat även serveras i annan verksamhet som
finansieras av skatter såsom på sjukhus, i idrottsanläggningar och
science centers. Genom skolmåltiden kan barn få upp ögonen för bra
mat. Den offentliga måltiden kan visa vägen och inspirera till en mer
hälsosam och miljövänlig livsstil.

I Sverige har i stället all mat en lägre moms (12 procent, jämfört med
25 procent för de flesta andra varor). Det betyder att Sverige i dag
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2 Sätt upp mål för en hälsosam och miljövänlig matkonsumtion. Utan
tydliga mål är det svårt att veta vad vi försöker åstadkomma. Sverige
bör sätta upp mål för hur en matkonsumtionen som är bra för
människor och planeten ska se ut.

absoluta förbud eller detaljstyrning. Men offentligheten har ett ansvar
för vår folkhälsa och miljö. I dag är livsmedelssystemet organiserat på
ett sätt som gör det svårt för människor att göra bra val. Genom
marknadsföring och annan påverkan uppmuntras vi ständigt att äta för
mycket och fel. Den miljösmarta maten är många gånger dyrare än den
som är dålig för miljön. För detta har offentligheten ett ansvar, även
om individen till slut alltid avgör vad hen stoppar i munnen. Det är
hög tid att visa politiskt mod och ta det ansvaret. Vilka partier kommer
visa handlingskraft och vilka fortsätter stoppa huvudet i spenaten?

Genom att göra det pekas en tydlig riktning ut som visar vart vi ska,
det blir lättare för alla att förstå vad som måste göras för att nå målen
och det kan öka stödet för kraftigare åtgärder. Målen behöver omfatta
både miljö och hälsa – ofta går dessa hand i hand. Att ta tag i
överkonsumtion av mat är ett uppenbart exempel på detta, minskad
konsumtion av rött kött ett annat.

Erik André, kommundoktorand inom hållbar konsumtion,
institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers
Niklas Harring, docent i statsvetenskap, Centre for collective action
research, statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Malin Jonell, fil dr i systemekologi, forskare hållbara
livsmedelssystem, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, Kungliga
vetenskapsakademien
Jörgen Larsson, fil dr i sociologi, docent och forskare i hållbar
konsumtion, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap,
Chalmers
Therese Lindahl, fil dr nationalekonomi, forskare inom beteende- och
miljöekonomi, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, Kungliga
vetenskapsakademien.
Martin Persson, docent i fysisk resursteori, institutionen för rymd-,
geo- och miljövetenskap, Chalmers
Elin Röös, lektor i miljösystemanalys av livsmedel, Sveriges
lantbruksuniversitet
Kajsa Resare Sahlin, forskningsassistent inom hållbara
livsmedelssystem, Sveriges lantbruksuniversitet
Sarah Säll, fil dr i nationalekonomi, postdoktor inom miljöekonomi,
Sveriges lantbruksuniversitet

3 Gör det lätt för människor att göra rätt. I dag förväntas att varje
konsument ska vara upplyst och göra rätt val för sig själv och
planeten. Men det blir ofta övermäktigt för oss. Samhället måste i
mycket större utsträckning göra det lätt att göra de bra matvalen.
Ohälsosam och miljöskadlig mat måste bli dyrare. Intäkterna från en
skatt kan användas till att subventionera bra mat, se till att
produktionen av mat blir mer hållbar, eller till att kompensera
låginkomsttagare.
På produktionssidan kan skatteintäkterna till exempel användas för
ökade ersättningar till betesmarker som är viktiga för den biologisk
mångfalden och satsningar för att producera mer frukt, grönsaker,
bönor och ärtor i Sverige. Vid utformningen av olika åtgärder är det
viktigt att beakta många olika aspekter såsom olika miljöfrågor,
folkhälsa, djurvälfärd, självförsörjningsgrad, sysselsättning, jämlikhet,
sjukvårdskostnader, lönsamhet för svenskt jordbruk och livsmedelsindustri och effekter på landskapet och landsbygden. Genom smarta
kombinationer av åtgärder kan målkonflikter minimeras.
Men ska politiker verkligen försöka styra vad folk äter? Självklart ska
människor själva avgöra vad de väljer att äta. Vi förespråkar inga
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– Jag tror det. Vi gör mätningar av företagens omsättning och har sett
en liten förbättring under maj månad. Tillsammans med en del annan
information skulle jag tro att botten kanske var i slutet på april och i
början på maj.

”Det krävs ett vaccin för att vi ska komma
ur krisen”
DN MÅNDAG 15 JUNI 2020

Även om viruskrisens värsta fas ligger bakom oss tecknar Urban
Hansson Brusewitz en framtidsbild av ekonomin som är ganska
nedslående. Visserligen bygger den på bräckliga antaganden och
eventualiteter.

Den värsta krisfasen är över. Men svensk ekonomi kommer att
tyngas av pandemin under minst ett år till. Ändå blir regeringens
krisstöd inte så dyra som befarat. Det säger Konjunkturinstitutets
chef Urban Hansson Brusewitz till DN inför myndighetens
kommande prognos.

Inte minst kring hur pandemin kan utvecklas.
– Vi har en del avstämningar med Folkhälsomyndigheten. Det är inte
så att vi får en prognos på smittan, men vi kommer med några
antaganden och frågar dem, är det här helknäppt?

Det pågår ett intensivt arbete på statliga Konjunkturinstitutet. Om
några dagar ska myndigheten presentera den senaste upplagan av sin
viktigaste prognosprodukt. Konjunkturläget, som serien heter, har
kommit ut ända sedan starten 1937.

Den slutsats som Konjunkturinstitutet har dragit är att krisförloppet
blir utdraget. Smittspridningen i både Sverige och världen kommer att
fortsätta under 2021. I ett huvudscenario räknar man med att det
kommer ett vaccin som är klart att användas nästa höst.

In i det sista väntar man med att ”låsa siffrorna”, som generaldirektör
Urban Hansson Brusewitz säger.
När DN träffar honom märks det på två sätt att det är ett annorlunda
prognosarbete som snart ska slutföras. Det är strax efter lunchtid, men
kaffebryggarna är avstängda. Kontorslandskapet är öde.

Till dess fortsätter den sociala distanseringen. Det påverkar
restauranger, hotell och butiker negativt. Och oron finns kvar för att
smittan på nytt ska blossa upp och orsaka nya störningar i världshandeln. Det drabbar i sin tur svensk industri.

Pandemin har också gjort osäkerheten mångfalt större än i en vanlig
prognos. Tio till femton gånger osäkrare, enligt Urban Hansson
Brusewitz.

Sveriges bnp kommer enligt Konjunkturinstitutet därför att krympa
betydligt mer än under finanskrisen. Arbetslösheten stiger, men
dämpas lite av korttidspermitteringarna. Någon riktig ekonomisk
återhämtning kan man inte räkna med förrän viruset är borta.

– Det är stora kast i våra prognoser nu, säger han.
Är det ändå en liten ljusning vi börjar se nu?
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– Så länge vi inte har ett vaccin kommer det att finnas en osäkerhet.
Och det kommer inte minst att påverka företagens investeringar, säger
Urban Hansson Brusewitz.

– Risken finns ju att den sociala distanseringen kommer leva kvar
åtminstone till sommaren 2021. Det blir en så lång period i människors
liv att det kan påverka deras beteenden på sikt.

Även om det skulle vara så att läget i Sverige stabiliseras finns
riskerna kvar i vår omvärld.

Coronakrisen har i sin första fas slagit mot ekonomin på ett annat sätt
än tidigare kriser. Den har varit snabbare. Den har drabbat nästan alla
världens länder samtidigt, vilket är unikt. Svensk ekonomi har också
påverkats på ett djupare sätt.

– Många länder har haft en mindre smittspridning med den här
nedtryckningsstrategin. De kan lätta den sociala distanseringen, men
måste också stänga snabbt och karantänsätta personer när man hittar
smitta. Lyckas man inte med det och får en andra våg kommer det bli
problem med leveranser till Sverige.

– I finanskrisen påverkades konsumtionen knappt alls, men nu har vi
en kris som slår relativt hårt mot hushållens konsumtion.
Det har orsakat en bredare ekonomisk smäll.

Flera utländska prognosmakare räknar med att många ekonomier
kommer att skadas permanent i krisen. Samarbetsorganet OECD har
skrivit ned det som kallas potentiell bnp. Själva tillväxtbanan blir
alltså lägre.

– Man får ofta känslan när man tittar ut här i stan att det är de
kontaktnära branscherna, restauranger , hotell och butiker, som
påverkar nedgången. Tappet är visserligen störst där. Men vår bild är
trots allt att det i huvudsak är som en vanlig konjunkturnedgång, i den
meningen att det är främst är exportindustrin som driver ned
ekonomin.

Den bedömningen gör även Konjunkturinstitutet i sin kommande
prognos.
– Vi räknar med att en del av uppgången i arbetslösheten kommer att
bli varaktig. Kanske främst för utrikes födda och nyanlända. Sedan blir
investeringarna mindre, vilket ger lägre produktiviteten och lägre
tillväxt, säger Urban Hansson Brusewitz.

Vad ger du regeringens krisåtgärder för betyg?
– Jag skulle nog ge dem 4 av 5 i betyg. Det finns mindre frågetecken,
till exempel när det gäller sänkningen av arbetsgivaravgiften som inte
har varit så effektiv. En del har ju sagt att man borde ha skyddat
företagen mer och satsat kanske 100 miljarder i månaden. Men det
tycker jag inte att kan göra. Man ska undvika att alltför snabbt gå upp i
statsskuld. Det finns ju också en risk att den här krisen blir mer
långvarig.

Han tror också att pandemin kan förändra sociala mönster mer
varaktigt.
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Många av krisstöden avvecklas inom kort, är det rätt?

Går det att göra stimulanserna gröna och klimatvänliga?

– Det är en jättesvår avvägning hur länge man ska hålla exempelvis
hotell och restauranger under armarna. Vi kan inte slå sönder de här
näringarna. Men jag tror att det är oundvikligt att en del av dessa
måste gå i konkurs.

– Grön omställning är jätteviktigt, men det gäller att ha något som är
genomtänkt. Man kan nog göra en del vettigt. Om vi ska ha mer elbilar
behöver vi ju mer laddstolpar. Man kan trappa upp uppbyggnaden av
den infrastrukturen.

Konjunkturinstitutet räknar samtidigt med att stöden blir billigare än
regeringen bedömer. Enligt finansdepartementets kalkyl kostar
krisåtgärderna sammanlagt 250 miljarder kronor. 95 av dem är
kostnader för korttidspermitteringarna.

Carl Johan von Seth
carljohan.vonseth@dn.se "
"Fakta. Konjunkturinstitutet
Statliga Konjunkturinstitutet har sedan 1937 haft i uppgift att leverera
ekonomiska prognoser för svensk och internationell ekonomi. Av 55
anställda arbetar omkring 35 med prognoserna. Myndigheten har
också en avdelning för miljöekonomi.

Men Urban Hansson Brusewitz tror inte att företagen kommer att
använda systemet så mycket. Konjunkturinstitutets bedömning är att
korttidspermitteringarna hamnar kring 50–60 miljarder.
– I vår prognos kommer vi att räkna med mindre korttidsarbete än
regeringen. Totalt kommer vi nog lite under 200 miljarder kronor i
totala kostnader för regeringens åtgärder i år.

Den viktigaste rapportserien, Konjunkturläget, ges ut i fyra ordinarie
upplagor varje år och har kommit ut sedan starten.
Urban Hansson Brusewitz
Ålder: 61 år.
Doktorsexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet, med
forskningen fokuserad på arbetsmarknaden.
Konjunkturinstitutets generaldirektör sedan 2016.
Dessförinnan budgetchef på finansdepartementet.
Tidigare prognoschef för Konjunkturinstitutet och minister vid
Sveriges delegation till OECD. "

Konventionell stimulanspolitik tror Urban Hansson Brusewitz dröjer.
Det är ingen idé att ge stöd åt efterfrågan i ekonomin när smittan
hindrar människor från att konsumera, resonerar han. Ett slags
återstartspaket är inte lämpligt förrän nästa år. Och det behöver då
inriktas på att minska de permanenta skadorna i ekonomin.
– Man kan nog tänka sig olika investeringsstöd till näringslivet, och
utbildningsinsatser. Det tror jag är viktigt. Det finns samtidigt ett
behov av att stötta kommunsektorn. Sedan har vi testning och
smittspårning. Om man ska ta det här på allvar, vilket jag tycker man
ska göra, måste man rekrytera folk.
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För att få riktig kraft i återhämtningen är Sverige dock som litet
exportorienterat land helt beroende av att andra länder lyckas med sin
återhämtning. Endast så kan den svenska ekonomin, det svenska
näringslivet och det svenska samhället återhämta sig långsiktigt.

”Återstart av hela Europa krävs för
återstart av Sverige”
DN TISDAG 16 JUNI 2020

I detta sammanhang är Europaperspektivet och Sveriges medlemskap i
EU mycket betydelsefullt. Hela 60 procent av Sveriges export går till
andra EU-länder och 70 procent av vår import kommer från andra EUländer. Detta betyder att takten i den svenska återhämtningen i hög
grad är avhängigt utvecklingen i resten av Europa. Utöver detta
företräder EU Sverige i internationella handelsfrågor och skapar bättre
förutsättningar för svenska företag på exportmarknader utanför
Europa.

DN. DEBATT 200616
Det finns delar i EU-kommissionens förslag till återhämtningspaket som skulle kunna förbättras. Men vi menar att det är
tillräckligt väl utformat och att det är avgörande att det kommer
på plats snarast. Vi uppmanar därför den svenska regeringen och
riksdagen att anta en konstruktiv attityd till paketet, skriver
företrädare för företag och fackföreningar.

Vi som ledare för svenska företag och fack är därför övertygade om att
svensk ekonomisk återhämtning och välståndsutveckling måste
baseras på europeisk sammanhållning och samarbete. Vi är också
övertygade om att en återstart av den svenska ekonomin blir
framgångsrik först om den koordineras inom EU. Ensam är inte stark i
en sammankopplad värld.

Den pågående covid-19-pandemin har försatt Europa och Sverige i den
värsta ekonomiska krisen sedan andra världskriget. Många i grunden
starka, framgångsrika och välmående europeiska företag har hamnat i
en akut situation när efterfrågan på deras produkter och tjänster
försvunnit från en dag till en annan, eller deras försörjningskedjor
havererat, till följd av de historiskt kraftfulla åtgärder som vidtagits för
att hindra smittspridning världen runt.

Därför välkomnar vi det återhämtningspaket som den Europeiska
kommissionen presenterade den 27 maj i syfte att mildra pandemins
ekonomiska skadeverkningar i Europa. 750 miljarder euro ska genom
olika program ges som lån och bidrag till EU-länder för att stabilisera
läget och rusta för framtiden. En del av paketet innehåller akuta
åtgärder, men det mesta syftar till investeringar på medelfristig och
lång sikt. Investeringar för att understödja hållbarhet, digitalisering
samt för att understödja nödvändiga strukturreformer.

Till skillnad från många andra ekonomiska kriser handlar det alltså
inte om strukturella förändringar där vissa företag eller branscher
spelat ut sin roll eller inte hängt med i utvecklingen.
Den svenska regeringen har presenterat en rad mycket välkomna
åtgärder för att stödja det svenska näringslivet, både företag och
anställda, i denna kris. Dessa åtgärder har varit nödvändiga för att
hantera det akuta läget.
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Vi anser att detta stödpaket är avgörande för Europas ekonomiska
återhämtning och att dessa stimulansåtgärder bör komma på plats
snarast.

En försening skulle innebära att det tar längre för Europas och därmed
Sveriges ekonomi att återhämta sig. Europa riskerar därutöver att
hamna på efterkälken med strukturellt minskad konkurrenskraft över
tid. Vidare är det viktigt att Sverige uppfattas som en konstruktiv och
positiv kraft i EU-samarbetet. Sverige har alldeles för mycket att
förlora för att stå vid sidlinjen i ett avgörande skede av matchen.

Genom detta stödpaket kan vi solidariskt hjälpa de regioner i Europa
som har drabbats hårdast av corona-virusets härjningar. Många av dem
har besvärliga statsfinansiella situationer. Denna solidaritetshandling
är viktig för EU:s sammanhållning och bidrar till lugn, stabilitet och
förtroende i en omvärld som just nu karakteriseras av motsatsen.

Mot denna bakgrund ser vi, näringsliv och fack tillsammans, att
Sverige behöver visa på delaktighet och agera som en positiv kraft
kring EU:s återstartspaket. Vi uppmanar därför den svenska regeringen
och riksdagen att anta en konstruktiv attityd till det föreslagna
stödpaketet.

Genom att stödja de delar av Europa som drabbats värst eller inte har
samma statsfinansiella förutsättningar som Sverige, så hjälper vi
emellertid också oss själva genom att stimulera efterfrågan och
framtidstro i hela Europa. Om det går bra för Europa så går det helt
enkelt bra för svensk ekonomi.

Våra historiska framgångar har byggt på handlingskraft, delaktighet
och ett pragmatiskt förhållningssätt. Nu är tid att agera ansvarsfullt och
bidra till en återstart av Europa och därmed även Sverige. Sverige
behöver Europa, och Europa behöver Sverige.

Därtill ligger kommissionens förslag i linje med de satsningar som vi
själva önskar se såväl i Sverige som i hela EU: en ökad betoning på
innovation, digitalisering, inte minst 5G, och infrastruktur, men
framför allt på en hållbar tillväxt. Detta skapar möjligheter för de
svenska exportföretagen att bidra med lösningar inom hållbarhet och
grön teknologi. Områden där vi i dag ligger långt framme.

Börje Ekholm, vd och koncernchef, Ericsson
Henrik Henriksson, vd och koncernchef, Scania
Leif Johansson, styrelseordförande Astra Zeneca
Martin Linder, förbundsordförande Unionen
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges ingenjörer
Martin Lundstedt, vd och koncernchef, AB Volvo
Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall
Helena Stjernholm, vd, AB Industrivärden
Marcus Wallenberg, ordförande SEB "

Det finns delar i kommissionens förslag som skulle kunna utvecklas
och förbättras. Givet den tidskritiska situationen vi befinner oss i vore
det dock ett misstag att låta ”träden skymma skogen”. I andra
vågskålen ligger det ekonomiska lidande och den sociala oro som
växer för varje vecka. Vår bedömning är därför att stödpaketet är
tillräckligt väl utformat för att adressera kärnan i Europas nuvarande
ekonomiska utmaningar.
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”Mer vårdpersonal krävs för att ta hand om
multisjuka äldre”

Läkaren Johan Fisher (9/6) pekar i ett svar på Alabys insändare på
behovet av ökad utbildning och medicinsk kompetens. Vi instämmer i
detta, framför allt för dem som vårdar multisjuka.

DN TISDAG 16 JUNI 2020

Coronapandemin aktualiserar behovet av en reformering av
äldreomsorgen med ökad satsning på medicinsk kompetens och även
medicinsk teknisk utrustning i Säbo.

Gert Alaby, tidigare samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen, redogör i en insändare (9/6) för de goda intentioner som fanns
när ädelreformen infördes 1992. Bland annat har boendesituationen i särskilt boende (Säbo) med hemlika förhållanden förbättrats
påtagligt.

Det behövs geriatriskt kunnig personal (läkare, sjuksköterskor,
undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter med flera). Allt
detta behöver emellertid inte stå i motsättning till att samtidigt ha en
hemlik boendemiljö på dessa boenden.

Det har dock snart gått 30 år sedan reformen infördes och tiderna har
förändrats. Kommunerna har dragit ner på antalet Säbo-platser under
de senaste 20 åren från 120 000 till 80 000. Räknat som boende per
tusen personer som är 65 år och äldre har en halvering skett.

Ökad kunskap ska ges genom utbildning baserad på vetenskaplig
grund. Det behövs också en utökad satsning på forskning i och om
Säbo, till exempel genom att bygga upp så kallade akademiska
sjukhem.

Detta har medfört att vi fått in allt fler svårt sjuka äldre på kvarvarande
platser. Boende i Säbo kan i dag i stort sett delas upp i två grupper:

Anders Wimo, professor emeritus vid Karolinska institutet och
familjeläkare vid primärvården i Bergsjö
Bengt Winblad, professor i geriatrik vid Karolinska institutet
Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning vid
Uppsala universitet "

• Multisjuka, ofta även med samtidig demenssjukdom med stora
medicinska behov och kort tid kvar att leva.
• De som flyttar till Säbo framför allt på grund av demenssjukdom och
som bor där i många år.
Artikeln i tidskriften Dagens Arena – med uppgifter om att
dödligheten andelsmässigt varit större i norska äldreboenden än
svenska – innehåller värdefulla uppgifter. Boendetiden i Säbo är dock
ett grovt mått och gör det svårt att jämföra äldreboenden med våra
nordiska grannländer.
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nivå få kunskap om hur många som tidigare har smittats. Dessa är
dock inte användbara för att hindra smittspridning i samhället eftersom
ett positivt antikroppstest för en individ inte bör utmynna i en
rekommendation för ändrat beteende avseende social distansering eller
minskad användning av skyddsutrustning. PCR-testerna får därför en
särställning när det gäller att identifiera personer med aktiv smitta och
därmed bidra till att hindra vidare smittspridning.

”Fel att bara testa personer som har covidsymtom”
DN ONSDAG 17 JUNI 2020
"DN. DEBATT 200617
Våra tester visar att mycket få, förutom personal på äldreomsorg
och i sjukvård, har varit smittade. Vi är väldigt långt från en
flockimmunitet. Dessutom visar tester på Island att så många som
43 procent av de smittade saknade symtom. Vi föreslår därför att
Sverige genomför masstestning utan krav på symtom, skriver
forskarna Mathias Uhlén och Lars Engstrand.

Däremot har antikroppstester som genomförts under de senaste
veckorna lärt oss mycket om utbredningen av viruset i samhället. Vi
har själva varit involverade i tester som har gjorts med den
laboratoriebaserade analys som utvecklats på KTH och Scilifelab
vilket möjliggjort att så kallade snabbtester med tveksam precision
kunnat undvikas.

I början av juni annonserade regeringen att de satsar 6,9 miljarder
kronor på att genomföra masstester för covid-19-smitta i Sverige. För
oss som tidigt pekat på vikten av testning (DN Debatt 28/3) är detta
väldigt positivt. Enligt de nya riktlinjerna ska alla personer med
symtom erbjudas testning och detta ska genomföras inom ramen för
sjukvårdens normala journalsystem. Vi anser att denna målgrupp för
tester är bra men inte tillräcklig och behöver omprövas, eftersom
analyser av personer med symtom bör kompletteras med strategier
som också tar hänsyn till att det finns aktivt smittade personer som är
symtomfria.

I dessa studier från mitten av maj hade ungefär 10 procent av
personalen på Karolinska sjukhuset förekomst av specifika antikroppar
mot coronaviruset. Vi har nyligen (slutet av maj och början av juni)
kompletterat dessa analyser med tester av personalen på ett
äldreboende i Stockholm och personal på ett företag i Uppsala
(Cytiva). Resultatet från dessa analyser visar att 18 procent av
personalen på detta äldreboendet har specifika antikroppar mot sarscov-2, medan endast 5 procent av de 1 500 personer som testats på
företaget i Uppsala hade antikroppar.
Dessa och andra likande analyser ger en tydlig bild att mycket liten
andel av Sveriges befolkning utanför personal på äldreomsorg och
sjukvården har varit smittade och vi måste konstatera att vi är väldigt
långt ifrån en så kallad flockimmunitet och arbetet med att identifiera
aktivt smittade kommer att fortsätta vara viktigt under överskådlig tid.

Under den senaste månaden har vi lärt oss mycket om virusets biologi
och även om utbredningen av smitta både i Sverige och utomlands.
Information kommer dels från tester som identifierar personer med
aktiv smitta (så kallade PCR-tester) dels tester som syftar till att
analysera tidigare smitta (så kallade serologiska tester eller
antikroppstester). Antikroppstester är viktiga för att på en samhällelig
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PCR-testerna är därför viktiga för att undvika att personer med aktiv
smitta träffar andra personer, vilket är särskilt viktigt för personal inom
sjukvård, äldreomsorg och yrken där social distansering är svårt eller
till och med omöjligt. I de studier som refererats ovan har vi också
analyserat förekomsten av aktiv smitta med PCR-test. Detta har
genomförts på Nationellt pandemicenter som satts upp i en
universitetsmiljö i samarbete mellan Karolinska institutet och
Folkhälsomyndigheten. Analyserna av personalen på Karolinska
sjukhuset visar att 7 procent hade aktiv smitta, medan 3 procent av
äldreboendets personal testades positivt för förekomst av virus. Som
kontrast så konstaterades bara 0,3 procent av personalen på företaget i
Uppsala ha aktiv smitta, vilket visar att den sociala distanseringen varit
framgångsrik och gjort att smittan kunde hållas på en relativt låg nivå
inom företaget.

1 Personer med aktiv smitta men utan symtom. En stor andel av
personer med aktiv smitta har inte symtom. Det går inte att utesluta att
många av dessa är smittspridare och dessa borde därför identifieras
och sättas i karantän. Med regeringens nuvarande strategi kommer
dessa aldrig att testas och de kommer inte att veta att de är smittade.
2 Testning tär på sjukvårdens resurser. Genom att kräva att tester går
via sjukvårdens normala rutiner måste sjukvårdens personal vara
inblandad. Eftersom testningen kan genomföras med självprovtagning
på ett logistiskt mycket enkelt sätt vore det bättre att genomföra stora
delar av testningen utan att ta resurser från sjukvårdens redan
ansträngda situation.
3 It-systemen inom sjukvården är fragmenterade. Sverige består i dag
av 21 regioner och alla har sina egna varianter på journalsystem och itanpassning. Detta försvårar testning eftersom provhantering måste
anpassas för varje region på individuell basis. Detta gör att möjlighet
för testning skiljer sig åt i olika regioner vilket inte är önskvärt.

En intressant fråga i detta sammanhang är om de personer som
konstaterats med virus också har eller har haft symtom. I en tidig
studie (april) på Island så konstaterades att så många som 43 procent
av personerna positiva i PCR-testen inte hade symtom. I våra studier
så har alla personer svarat på frågor om symtom och även om
underlaget är litet så var många av de personer som testats positiva
helt omedvetna om att de var smittade. Ett flertal av dessa personer var
därför förvånade över resultatet, men samtliga sattes i karantän i en
vecka och ombads sedan att göra ett nytt test för att konstatera att
viruset var borta innan de kunde gå tillbaka till arbetet.

4 Nollvision för smitta försvåras. En viktig strategi för testning, enligt
oss, är att kunna genomföra regelbundna tester av alla personer i en
grupp (till exempel en arbetsplats) för att eliminera smitta och
möjliggöra en försiktig återgång till normala rutiner. Den nuvarande
strategin för tester tillåter inte detta eftersom bara personer med
symtom ska testas.

Vad får då dessa nya lärdomar för konsekvenser för regeringens nya
satsning på masstester som planeras i Sverige? Vi är naturligtvis
mycket glada för det ökade fokus på tester som denna satsning medför,
men vi anser att den annonserade strategin har flera allvarliga problem
som måste diskuteras:

Vi föreslår därför att Sverige genomför masstestning utan krav på
symtom och med ett förenklat förfarande för provtagning utan att
kompromissa med personsekretess: Använd samma system i hela
landet baserat på en mobilapp-lösning med identifiering och provsvar
via Bank-id. Tillåt provtagning av hela grupper för att identifiera
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personer utan symtom och börja med prioritet av personal inom
samhällsviktiga områden, såsom äldreboende, kollektivtrafik,
tandläkare etcetera för att sedan utöka till alla delar av samhället.
På detta sätt kan en nollvision för smitta utarbetas där en bred testning
genomförs för att snabbt identifiera personer med aktiv smitta.

" Trots den växande kritiken – S behåller
väljargreppet

Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi, Kungliga tekniska
högskolan
Lars Engstrand, professor i smittskydd, Karolinska institutet "

Coronakrisen har skakat om den svenska opinionen, visar DN/
Ipsos mätningar. Under våren har januaripartierna vuxit, medan
det samlade väljarstödet för M, KD och SD krympt. S ligger i juni
kvar på en hög nivå trots växande kritik mot den svenska
strategin.

DN ONSDAG 17 JUNI 2020

Riksdagsåret är på väg mot sitt slut efter några månader som har
förändrat både den politiska dagordningen och väljarnas sympatier.
Kriminalitet och integration var heta områden när riksdagsåret
inleddes i september. Efter årsskiftet kom coronaviruset och allt fokus
hamnade på smittskydd och sjukvård.
Inledningsvis betonade även oppositionspartierna nödvändigheten av
att lägga partipolitiken åt sidan och sluta upp bakom regeringen inför
utmaningarna. Parallellt steg Socialdemokraternas opinionssiffror till
över 30 procent. Det är en nivå som partiet inte varit på sedan
flyktingkrisen 2015, undantaget någon enstaka notering i samband
med att den borgerliga alliansen bröt samman efter förra valet.
På senare tid har dock regeringens agerande ifrågasatts i ett alltmer
upptrissat tonläge. Ebba Busch (KD) har sagt att regeringen med
”berått mod” lät smittan sprida sig och Jimmie Åkesson har beskrivit
dödsfallen i covid-19 som en ”massaker”. Ulf Kristersson (M) har mer
återhållsamt men desto mer envist kritiserat senfärdigheten med
testerna.
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DN/Ipsos junimätning visar dock att S trots växande kritik ligger kvar
på de höga höjder som partiet klättrat upp till under våren.

praktiken jämsides med M, KD och SD (med sammanlagt 45
procent).

Riksdagsårets sista notering för S blir 31 procent, samma som i maj.
Men uppgången har alltså stannat av och hur hållbart stödet är i nästa
fas av coronakrisen återstår att se.

Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, pekar dock på inte
bara en utan två besvärande omständigheter för januaripartierna.
– Två av dem har så lågt stöd att det är oklart om de skulle klara av att
mobilisera tillräckligt med väljare för att hänga kvar i riksdagen, säger
han.

Summeringen av vårens väljarströmmar visar också att SD är den
största förloraren, även om nedgången har bromsats i DN/Ipsos junimätning. Efter att ha tappat i fyra mätningar i rad ligger SD still på 20
procent i juni. I januari hade partiet 24 procent och låg jämsides med S
i kampen om att vara största parti. Juniresultatet är ändå klart över
valresultatet på 17,4 procent.

Det handlar om Miljöpartiet som i junimätningen hamnar under
riksdagsspärren med 3 procent avrundat neråt. Liberalerna hamnar
bara något högre med 4 procent avrundat uppåt och är alltså definitivt
kvar i farozonen.

Samtidigt får Moderaterna i den nya mätningen bara 17 procent av
väljarstödet, ett brott i den försiktigt positiva trend som partiet varit
inne i de senaste månaderna. Därmed är M åter under valresultatet på
19,8 procent. Om detta är bestående för M eller bara ett tillfälligt tapp
får kommande mätningar utvisa.

Riksdagsårets slut innebär också halvtid i mandatperioden. Fortfarande
kännetecknas väljarkåren av samma splittring som ledde till att den
senaste regeringsbildningen tog 131 dagar. De gamla blocken, de
rödgröna (43 procent) och de borgerliga (38 procent), är fortfarande
långt från att kunna bilda stabila regeringsunderlag .

Alla de här förändringarna får sammantaget stora effekter på styrkeförhållandena i opinionen mellan de block som utkristalliserades under
kampen om regeringsmakten efter förra valet. Då vägrade C och L att
släppa fram M-ledaren som statsminister med stöd av SD (och KD). I
stället gjorde de upp med S och MP om januariavtalet och Stefan
Löfven kunde sitta kvar.

Dessutom räcker januaripartierna bara som regeringsunderlag så länge
V tolererar dem. V har tappat till S under våren, från en toppnotering
på 12 procent i mars, och ligger för tredje månaden i rad på 9 procent.
Det är dock över valresultatet på 8,0 procent och gör V till fjärde
största parti i opinionen just nu.
C och KD har legat mer eller mindre jämsides under våren och landar
bägge på 7 procent i juni.

I februari i år, innan coronakrisen slagit till i Sverige, hade de tre
partierna M, KD och SD med 48 procent av väljarna bakom sig ett
försprång på drygt 9 procentenheter till januaripartierna på 39. I juni
har januaripartierna stöd av 44 procent av väljarna och ligger i

Hans Rosén
hans.rosen@dn.se
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"Fakta. Så gjordes undersökningen
Ipsos har under perioden 2–15 juni intervjuat 1 501 röstberättigade
väljare. Från ett slumpmässigt urval har 310 svarat via talad telefoni,
och 378 via sms-länk. Därutöver har 813 digitala intervjuer gjorts med
ett kvoturval från en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Syftet med
kvoturval är att säkerställa representativiteten hos de svarande.

"Ewa Stenberg: Här är tre avtryck av
viruset som kommer att bestå
DN ONSDAG 17 JUNI 2020
Borgfreden har spruckit och kritiken mot regeringens krishantering ökar. Men Socialdemokraterna behåller sitt grepp i väljaropinionen. Viruset har gjort stora avtryck i politiken. Några av
dem kommer att bestå – men inte alla.

Eftersom kvoturval tillämpas kan inte felmarginaler beräknas på
traditionellt sätt. 1 319 har uppgivit partisympati.
Frågan som ställdes var: ”Om det var val till riksdagen i dag, vilket
parti skulle du då rösta på?”

En riktig kris ändrar allt, från hur människor umgås till hur de väljer
parti. Det nya coronavirusets snabba framgång har format om den
svenska politiken.

Opinionsmätningar är alltid förknippade med viss osäkerhet. För mer
information om urval, bortfall och svarsfrekvens, se ipsos.se eller
kontakta Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring. "

Under våren har opinionskartan ritats om dramatiskt.
Väljarströmmarna ser ut att vara hämtade ur en socialdemokratisk
partistrategs önskedröm. S har hämtat nya sympatisörer från alla andra
partier, även om statsminister Stefan Löfvens regeringsunderlag
äventyras när både Miljöpartiet och Liberalerna är på väg att tryckas
ner under riksdagens fyraprocentsspärr.
Moderaterna har tidigare också fått se en uppgång. Nu faller M
tillbaka i nya DN/Ipsos. De två mest kritiska och högröstade
oppositionspartierna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna,
ökar i stället något.
Den politiska enigheten kring regeringens sätt att hantera pandemins
hälsoeffekter är bruten. Nu anklagas statsministern för dåligt ledarskap
och spillda människoliv.
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Samtidigt minskar stödet för regeringen i SVT/Novus senaste
opinionsmätning. Också i de opinionsmätningar som MSB beställt
faller förtroendet. Väljarnas minskade stöd hänger sannolikt ihop med
att Sverige förlorat betydligt fler människoliv i covid-19 än våra
grannländer och att testningen inte kommit i gång som utlovat. Det ger
oppositionen jordmån för en hårdare retorik.

och företagande har blivit viktigt, och kommer att bli än viktigare när
arbetslösheten förväntas passera 11 procent nästa år. Det är frågor där
det finns en stark spänning mellan de styrande januaripartierna.
Sjukvård och äldreomsorg var viktiga frågor före krisen men kommer
troligen att bli ännu viktigare när en stor vårdskuld ska betalas tillbaka.
Operationer har skjutits upp och läkarbesök ställts in till följd av
pandemin. Kvaliteten i äldreomsorgen har blixtbelysts och bilden är
inte alltid smickrande, samtidigt som allt fler behöver äldreomsorg när
40-talisterna blir gamla.

Detta opinionsläge blir troligen inte bestående fram till nästa val, men
politiken kommer ändå inte att gå tillbaka till det gamla. Här är tre
förändringar som sannolikt kommer att bestå när pandemin är över:
1 Socialdemokraternas regeringsduglighet kommer att prövas.

3 Den ekonomiska politiken har ställts på huvudet. Ända sedan 90talskrisen har Socialdemokraterna och de borgerliga partierna
konkurrerat om att vara mest ansvarsfulla och hålla hårdast i
plånboken. Ingen har gått till val på att öka budgetunderskottet och
statsskulden. Nu vill alla att staten ska låna mer. Finansminister
Magdalena Andersson (S) får hård kritik för att ha spenderat för lite.
Ändå har regeringen inom loppet av några månader presenterat
krisåtgärder för 270 miljarder kronor.

Resultatet kan avgöra partiets framtid som statsministerparti. Vi vet
inte facit ännu, men både dålig och god krishantering påverkar
väljarnas bild under lång tid. Det märktes efter tsunamikatastrofen,
efter flyktingkrisen och efter finanskrisen 2008–2009.
Kommer den svenska strategin (att tillåta viss smittspridning så länge
sjukvården har kapacitet kvar) visa sig fungera lika bra som i de länder
som stängde ner för att stoppa smittspridningen helt? Kommer Sverige
att lyckas få fram vaccin till alla i landet lika snabbt som i
grannländerna, om ett verksamt sådant utvecklas?

Moderaterna har till exempel föreslagit 100 miljarder kronor i
månaden i krisåtgärder för att rädda företag och jobb. Alla partier
föreslår nya stimulanser, satsningar på välfärden, försvaret, a-kassan,
höghastighetståg, skattesänkningar och mycket mer. Alltså nya utgifter
och lägre intäkter. Syftet är bland annat att undvika den djupaste
ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Men en dag kommer partierna att
tvingas diskutera hur statsskulden ska kunna minskas igen. När det blir
vet vi inte men det ekonomiska läget kommer att vara radikalt
förändrat och Sveriges mycket goda statsfinanser ett minne blott.

Lyckas regeringen minimera de ekonomiska och hälsomässiga
skadorna av krisen står Socialdemokraterna starka för att göra anspråk
på att fortsätta leda landet. Om inte öppnas fältet för utmanare som
väljarna hellre vill ta rygg på om vi skulle drabbas av en ny kris.
2 Den politiska dagordningen förändras. Vinterns hetsiga debatt om
brottslighet och migrationspolitik går nu på sparlåga. I stället är det de
akuta frågorna som krisen väckt som dominerar samtalen. Arbetslöshet

Ewa Stenberg
ewa.stenberg@dn.se
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Sett till hela Sverige visar siffrorna att det är fler i gruppen 18–29 år än
de som är äldre som har utvecklat antikroppar. Där har 14 procent visat
sig ha antikroppar medan övriga, från 30 år och uppåt, ligger på mellan 9 till 12 procent.

" Var sjunde testad i Stockholm har
utvecklat antikroppar
DN ONSDAG 17 JUNI 2020

– Den skillnaden kan bero på vilka som har valt att ta testet, det är
inget vetenskapligt urval, säger Werlabs vd Henrik Forsberg.
36 000 av proverna togs genom venösa blodprov och 14 000 genom
kapillära blodprov. Inget av testerna var snabbtest. Samtliga prover
togs av utbildade sjuksköterskor. Den 20 maj publicerade
Folkhälsomyndigheten de första resultaten av hur stor del av
befolkningen i Stockholm som bär på antikroppar. Den visade låga 7,3
procent.

Var sjunde person i Stockholm som låtit testa sig har utvecklat
antikroppar vilket kan ge immunitet mot covid-19. Det visar
resultatet från en av de största masstesterna som gjorts och som
kommer att presenteras under onsdagen.
Testerna har utförts mellan vecka 18 och vecka 24 och omfattar
personer som är 18 år eller äldre och visar om personen haft en
covid-19-infektion och sedan utvecklat antikroppar. De som testades
ombads vara fria från symtom de senaste 14 dagarna innan det togs.

I Skåne och Västra Götaland var siffrorna ännu lägre, 4,2 respektive
3,7 procent. Nu ser dessa siffror alltså ut att öka.
Om en vecka räknar Werlabs med att man har analyserat ytterligare 20
000 prover.

– En stor grupp har inte haft några symtom, men ändå testat sig. Vi har
dessutom testat 14 000 personer på olika företag där det funnits både
smittade och friska. Det är en beskrivning av det vi har hittat bland de
50 000 personer vi har tagit prover på, säger Henrik Forsberg, vd för
Werlabs som står för testningen.

– 50 000 testade ger ett bra statistiskt underlag sett till hela gruppen
och siffrorna stämmer ganska väl med hur vi ser att förekomsten har
varit och de känns rimliga även jämfört med andra undersökningar,
säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Analyserna visar att 14 procent, eller var sjunde person, av dem som
provtagits i Stockholm har utvecklat antikroppar.

– Även våra siffror skiljer sig mellan Stockholm, Göteborg och
Malmö. Antalet iva-vårdade är den mest stabila siffran och där har
Stockholm flest och Göteborg har fler än Malmö. De skillnader som
syns när det gäller åldersgrupper och arbetsplatser kan bland annat
bero på vilka kontakter man har i sitt arbete eftersom det smittar
genom kontaktsmitta i första hand.

Folkhälsomyndigheten har tidigare sagt att man hoppats att nivån
skulle ligga på 20 procent redan i maj med tanke på spridningen av
virus.
I Göteborg är siffran är 11,5 procent och i Malmö 5 procent.
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Karin Tegmark Wisell varnar dock för att dra några stora slutsatser när
det gäller de exakta siffrorna för de tre storstäderna. Antalet personer
som tagit provet skiljer sig för mycket åt.

– En grupp som normalt är representativ för befolkningen, men
sannolikt inte den här våren, enligt Karin Tegmark Wisell.
Barn upp till 19 år är den grupp där störst andel, 7,5 procent, har
antikroppar enligt Folkhälsomyndighetens siffror. Enligt Karin
Tegmark Wisell utgörs gruppen främst av friska unga som gör
allergiutredningar och därmed ger en bättre återspeglig av
befolkningen.

37 000 av dem som tagit Werlabs test gjorde det i Stockholm, 10 000 i
Göteborg och 1 500 i Malmö.
– Baserat på antalet utförda tester i de olika regionerna är den
statistiska säkerheten i de angivna procenttalen högre för Stockholm
än för Göteborg och lägst för Malmö.

Mia Holmgren
mia.holmgren@dn.se
Clas Svahn
clas.svahn@dn.se"

Karin Tegmark Wisell säger att det är uppenbart att man behöver titta
mer på specifika grupper för att få en ännu bättre uppfattning om hur
smittan ser ut i samhället. Detta eftersom smittan sprids i kluster
genom en smittsam person i sitt umgänge, det gemensamma hushållet
eller på en arbetsplats.

"Werlabs har utfört sina tester bland hela befolkningen som är över 18
år på 22 orter runt om i Sverige, bland annat Stockholm, Göteborg,
Malmö, Örebro, Västerås, Jönköping, Skövde, Linköping, Halmstad
och Mariestad.

På torsdag kommer också Folkhälsomyndigheten med nya siffror när
det gäller hur många svenskar som bär på antikroppar. Myndighetens
studie är betydligt mindre än den som Werlabs genomfört men
innehåller också barn.

Testerna har tagits genom blodprov och sedan analyserats av Unilabs.
Specificiteten är 99,6 procent och sensitiviteten 100 procent vilket
innebär att om man testar 1 000 personer kommer 996 av dem att få
rätt resultat

Resultatet så här långt visar att 6,1 procent av de som provtas inom
öppenvården för annan sjukdom än covid-19 den 15 maj hade
antikroppar efter genomgången covid-19. Men den siffran kommer
sannolikt att förändras när de nya resultaten presenteras på torsdag.

Folkhälsomyndigheten har samlat in sina prover från öppenvården och
från blodgivarcentraler under perioden 20 april till 12 juni. Testerna
har analyserats av Sci Lifelab och KTH. Specificiteten är 98,9 procent
och sensitiviteten 99,4 procent. "

Under perioden 20 april till 31 maj har Folkhälsomyndigheten samlat
in 1 600 prover från blodgivarcentraler och sedan ytterligare nästan
lika många från öppenvården.
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Utredningen vill ersätta arbetsvillkoret med ett inkomstvillkor.
Ersättningen ska bygga på den inkomst arbetsgivarna rapporterat in till
Skatteverket. Sedan ett år tillbaka måste arbetsgivarna rapportera de
anställdas inkomster varje månad.

"Maria Crofts: Det är hög tid att a-kassan
moderniseras
DN ONSDAG 17 JUNI 2020

Inkomstvillkoret gör också att det blir möjligt för alla medlemmar att
räkna ut ungefär hur mycket ersättning de kan räkna med om de blir av
med jobbet. Det är en viktig skillnad.

Det är verkligen dags att ändra a-kassan så att fler tycker att det
är meningsfullt att vara med. Den viktigaste förändringen när
regeringens utredare presenterade sitt förslag på tisdagen är att
dagens arbetsvillkor ska bytas mot ett inkomstvillkor.

Fackförbunden understryker ofta att a-kassan har stor betydelse för
strukturomvandlingar av arbetsmarknaden. Vi ser sällan stora protester
när företag läggs ner. Det beror till stor del på att de uppsagda har sin
inkomst tryggad tills de får ett nytt jobb.

Det är förstås viktigt för individen att vi har en försäkring som
fungerar vid arbetslöshet, men det är också nödvändigt för att
samhället ska fungera. Ersättningen från a-kassan gör att de arbetslösa
kan fortsätta att konsumera och hålla i gång samhällsekonomin.

På den punkten blir det inga förändringar med utredningens förslag.
Den som haft en fast anställning under en längre tid och varit med i en
a-kassa får samma ersättning som i dag.

I inledningen av coronakrisen blev det uppenbart att dagens försäkring
inte fungerar. Allt för många hade gjort bedömningen att det var
meningslöst att betala till försäkringen eftersom det var osannolikt att
de skulle få några pengar därifrån.
En av regeringens första åtgärder på grund av coronakrisen var att
stärka a-kassan. Det har blivit lättare att uppfylla medlemsvillkoret och
taket för den högsta ersättningen har höjts. Resultatet blev en sällan
skådad tillströmning till a-kassorna.
Ett stort problem med dagens a-kassa är att den som vill ha ersättning
måste uppfylla ett arbetsvillkor, alltså bevisa att hen har arbetat under
en viss tid. Det är många gånger väldigt svårt för den som haft många
korta anställningar det senaste året.

A-kassan har länge fungerat dåligt med den flexibla arbetsmarknad vi
har i dag. Med coronakrisen blev det extra tydligt. Men problemen
med a-kassan kommer inte att klinga av med coronakrisen. Därför är
det nödvändigt att det sker en förändring.
Maria Crofts
maria.crofts@dn.se "
" Fakta. Förslaget
Utredaren Maria Hemström Hemmingssons förslag till nya regler för
a-kassan överlämnades till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
på tisdagen. De föreslås börja gälla den 1 januari 2023. Här är
villkoren:
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Inkomst. För att få ersättning måste man ha tjänat minst 120 000
kronor de senaste 12 månaderna eller 10 000 kronor i månaden under 4
månader i följd.
Medlemskap. Man får 50, 65 eller 80 procent av inkomsten beroende
på hur länge man varit med i a-kassan.
Tid. Den längsta tid man kan få a-kassa blir 300 dagar. Tiden blir
kortare för den som inte uppfyller inkomstvillkoret under 12 månader.
Ersättningen minskas med 10 procentenheter efter 100 dagar och med
ytterligare 5 procentenheter efter 200 dagar. "

" 25 000 ville testa sig för antikroppar
DN ONSDAG 17 JUNI 2020
Trycket var hårt på vården i Stockholm under måndagen efter att
regionen öppnat coronaprovtagningen för allmänheten. Majoriteten av dem som bokade tid ville ta prov för antikroppar.
Av de 30 000 bokningarna som gjordes på måndagen, var 25 000 för
att få ett antikroppstest som visar om man haft covid-19. De resterande
5 000 bokningarna var för ett så kallat PCR-test, som visar om man har
en pågående infektion.
Förra veckan blev det klart att alla invånare i Stockholmsregionen
skulle få testa sig gratis. Efterfrågan blev så stor att regionens app
”Alltid öppet” inte klarade av anstormningen. Under stora delar av
måndagen var det svårt att komma in.
Under dagen kom även rapporter om långa köer från flera av
provtagningsstationerna och på många håll hade man svårt att hitta
bokningarna i datasystemet.
– Vi har fått indikationer om att det funnits problem med vissa
remisser. Det handlade om att man inte visste hur man skulle hitta dem
i systemet, säger Jessica Fremnell, pressansvarig på Stockholms läns
sjukvårdsområde.
TT "
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"Ledare: Elektrifiering av hela landet
kräver fungerande nät
DN TORSDAG 18 JUNI 2020
Det finns risk för elbrist i södra Sverige redan i sommar. Det
framgår av information från Svenska kraftnät, och beror både på
minskad produktion i Sydsverige och på kapacitetsbrist i näten
som transporterar el från norr till söder.
I Aftonbladet rapporterade man om att Svenska kraftnät dessutom
försökt mörka informationen om riskerna, eftersom tidningen kunnat
jämföra det som lämnades ut med information man fått tag på via
källor. Svenska kraftnät säger däremot att det bara handlar om två
olika papper, ett arbetsdokument och ett formellt beslut, och att
journalisterna begärde ut beslutet.
Oavsett vilket så kan man se möjliga säkerhetsproblem med att
offentliggöra detaljer kring risker för elnätens funktion. Dagens
Nyheter avslöjade 2019 starkt bristande säkerhetstänkande hos
Svenska kraftnät och myndigheten kritiserades för samma saker av
Säpo, så det vore begripligt om man nu försöker vara extra noga i
säkerhetsfrågor.
Riskerna för elbrist är dock allvarliga i sig, och långt ifrån någon
nyhet. Sverige har en infrastrukturskuld på hundratals miljarder,
investeringar som borde ha gjorts i elnät, vattenförsörjning, vägar,
järnväg och bostäder bara för att upprätthålla den kvalitet som vi har
haft hittills. Vad gäller både elnät och elproduktion står vi dessutom

inför en enorm ökning av efterfrågan när både transportsektorn och
industrin behöver elektrifieras för att vi ska klara klimatmålen.
I storstäderna är den tilltagande laddningen av elbilar redan ett konkret
problem för näten, samtidigt som alla nya elbilar förstås är en
fantastisk potentiell tillgång både för klimatet och arbetet mot buller.
Ellevio (tidigare Fortum), som står för elnätet i Stockholm, har sagt att
de når sitt kapacitetstak under 2021. Sedan kan inte fler anslutas till
nätet utan elransonering.
Det tar mellan tio och tolv år att bygga en ny stor kraftledning i
Sverige. Av det tar själva byggandet maximalt två år, resten är
tillstånd, överklaganden och byråkrati. Förra året avslogs exempelvis
en omstridd kraftledning mellan Småland och Blekinge som Svenska
kraftnät menar är avgörande både för elförsörjningen till södra Sverige
och för att koppla ihop Sverige med den europeiska elmarknaden.
Det sista är centralt eftersom vi i nuläget är beroende av importerad el,
och importbehovet ökar. Det kan säkert finnas rimliga invändningar
mot ledningens exakta dragning, men det är samtidigt slående hur
svårt det är att få till heltäckande system som fungerar när enskilda
kommuner hela tiden kan sätta sig på tvären.
Det saknas också pengar, både för Svenska kraftnät och för de lokala
näten. I alla fall pengar som går till just investeringar. Exempelvis
Ellevio har minskat sina investeringar dramatiskt under senare år
samtidigt som elnätsavgifterna varit rekordhöga.
Just nu står två reaktorer på Ringhals stilla för underhåll. En av dem
kommer stängas för gott i slutet av året. Hur det kommer påverka
eltillgången gjordes det aldrig ens någon rejäl utredning av innan
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beslutet fattades. Både vind- och solkraft byggs ut i hög hastighet, men
ingetdera kommer kunna täcka det svenska vinterbehovet av
elektricitet.

"Obduktioner ska hjälpa svenska forskare
att lösa covidgåtan

Att driva Ringhalsreaktorn vidare vore, trots politiska propåer från
högerhåll, vansinnigt – inte minst av säkerhetsskäl. Däremot borde vi
utöver investeringar i elnäten också bygga nya reaktorer i dess ställe.
Allt som kan elektrifieras måste elektrifieras, om vi alls ska ha en
chans för klimatet. Då måste vi ha klimatneutral el så att det räcker.

DN TORSDAG 18 JUNI 2020

DN 18/6 2020 "

Hittills har bara ett fåtal av alla tusentals svenskar som dött i
covid-19 obducerats. Det gör att läkare inte alltid vet hur viruset
skadar kroppen och vad som slutligen dödar patienten. Nu har
svenska intensivvårdsläkare och patologer inlett ett forskningsprojekt för att öka antalet obduktioner och ta reda på vad som gör det
nya coronaviruset så dödligt.
Samtidigt som covid-19 är en dödlig sjukdom är den också ett nytt
forskningsfält där det hela tiden kommer ny information och nya
hypoteser som testas och ändras allteftersom.
Det påminner litet om ett detektivarbete där brottslingen hela tiden
byter skepnad och lämnar nya spår efter sig, berättar Anders
Sönnerborg som är professor i virologi vid Karolinska institutet och
överläkare vid infektionskliniken i Huddinge.
Forskare har haft en viss hjälp av kunskaperna som man fått från
tidigare coronavirus.
– Men man kan ändå säga att vi fick börja nästan från scratch när det
nya coronaviruset dök upp, säger Anders Sönnerborg.
Ett bekymmer är att de läkare som behandlar patienterna inte alltid vet
vad som är själva dödsorsaken när en covid-19-patient har avlidit.
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Om det står i journalen att patienten dog av en propp i lungan så beror
det på att han eller hon uppvisade klassiska symtom på lungemboli.
– Men om patienten inte har obducerats så kan man inte veta säkert.

publicerat om det här. Det gör att vi vet väldigt lite om virusets
påverkan i kroppen i nuläget, säger Jonas Blixt och ger ett exempel
från intensivvården.

Covid-19 leder till massiva lungsymtom med hyperinflammation i
lungblåsorna, men sedan kan patienten få en lungemboli ovanpå det.
Så det kan verkligen vara svårt att veta vad som är dödsorsaken, säger
Anders Sönnerborg.

– Säg att vi har en patient som avlider av att hela lungorna blir fyllda
med blod. Då är det ganska lätt att konstatera att det är själva dödsorsaken eftersom det ger så tydliga symtom.

Därför har ett nytt samarbete inletts mellan patolog- och
intensivvårdsklinikerna vid Karolinska universitetssjukhuset i
Huddinge.
I första hand handlar det om att skala upp antalet obduktioner för att ta
reda på dödsorsaken när en patient avlider i covid-19.
Men forskarna ska också gå vidare genom att ta olika vävnadsprover
på de avlidna patienterna för att undersöka hur viruset har påverkat
och slagit mot olika ställen i kroppen.
– Vi ska alltså öka obduktionstakten och samtidigt försöka ta reda på
mer om vad det är som orsakar de svåra problemen med den här
sjukdomen, säger Jonas Blixt som är sektionschef vid
intensivvårdsavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna
och som deltar i samarbetet.
Projektet är unikt i sitt slag och bland de första i världen, enligt Jonas
Blixt.
– Visst kan det finnas andra forskare som håller på med liknande
undersökningar på andra håll i världen. Men det finns väldigt lite data

– Men det hjälper oss inte att förstå mekanismen bakom det som hänt,
vad det var som gjorde att just den här patienten fick en massa
blödningar i luftvägarna.
Förutom att fastställa dödsorsaken ska patologerna ta olika
vävnadsprover för att försöka förstå hur det nya coronaviruset har
påverkat den avlidna patienten och sedan jämföra med andra virusinfektioner.
– Vi har sett att det här viruset orsakar så mycket allvarliga sekundäreffekter, ”collateral damage”, som vi har väldigt dålig koll på.
Lunginflammation som orsakas av det nya coronaviruset skiljer sig
från lunginflammationer som orsakas av andra virus och bakterier.
– Det ser man inte minst på röntgenbilderna. Även balansen mellan
syrgas och koldioxid i blodbanan ser annorlunda ut hos de här
patienterna jämfört med vad man sett vid tidigare virusinfektioner. Det
gör att vi står och famlar lite grann och behöver veta mer.
Patologerna ska också titta närmare på hur slemhinnorna och
blodkärlsväggarna i luftvägarna ser ut för att förstå varför de reagerar
som de gör på just det här viruset.
104

– På så vis hoppas vi kunna lära oss mer om vad det är som gör att
patienten blir så dålig i sin lungfunktion.
En annan central del i forskningsprojektet blir att se om det går att odla
fram virus från olika vävnader i kroppen. Det finns starka misstankar
om att viruset sprids i kroppen och angriper olika organ.
Förutom lungorna har man sett att hjärtat kan drabbas svårt av proppar
som antingen bildas på plats eller transporteras dit från andra ställen i
kroppen.
Det kan bero på att viruset kommit ut i blodet och bidragit till att det
blir inflammation i kärlväggarna. Om det visar sig stämma så kan det
vara en förklaring till att så många svårt sjuka covidpatienter får
blodproppar.
Det finns också tecken som tyder på att hjärtcellerna kan bli direkt
infekterade av sars-cov-2-viruset. DN har tidigare skrivit att en av fem
patienter som är inlagda på sjukhus med covid-19 visar tecken på
hjärtmuskelskada.
Dessutom misstänker man att viruset kan ha en direktpåverkan på
hjärnan och nervsystemet.
– Logistiken i det här blir en utmaning. Vissa undersökningar, till
exempel letandet efter virus i olika vävnader, behöver göras inom
loppet av några timmar efter att patienten har avlidit om det ska vara
någon mening, säger Jonas Blixt.
Han beskriver det litet som ett Klondykeprojekt där man inte riktigt
vet vad man ska leta efter och heller inte vad man kommer att finna.

– Först och främst kommer det att bli deskriptiva studier där man bara
beskriver vad man hittar, hur det ser ut och om virus kan påvisas i
olika vävnader, om det så är epitelcellerna i kärlväggarna eller endotelceller, och vad det har haft för direkt effekt där.
Nästa steg blir att jämföra och försöka se vad som skiljer sig åt mellan
olika patienter, försöka svara på vad det är som gör att vissa dör och
andra inte vid olika tidpunkter eller skeenden i sjukdomen.
– Det blir ett nystande som sker på nästa nivå.
Hittills under våren har patologkliniken vid Karolinska
universitetssjukhuset i Huddinge obducerat 17 avlidna covid-19patienter.
Att det är så få beror på att det har saknats kapacitet att ta hand om alla
kroppar. På grund av restriktionerna och smittrisken tar en obduktion
av en covidpatient fem timmar att genomföra, att jämföra med en
timme i normalfallet.
– Vi exponeras för stora mängder av infektiösa vätskor och vävnader,
så det är livsviktig att varje steg i proceduren är välgenomtänkt,
skriver Laszlo Szekely, en av de patologer som deltar i det nystartade
projektet, i ett mejl till DN.
När de första resultaten kan presenteras vill Jonas Blixt inte spekulera
i. Han vill heller inte försöka göra en uppskattning om hur många
obduktioner som kommer att genomföras.
– Det är inte så mycket en fråga om antal utan mer om att försöka se
vad som är vanligt och inte. Om vi ser något i sju av tio fall så kanske
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vi kan säga att det är ”vanligt”. Är det bara en av tio så kanske det är
ett bifynd som man inte ska fästa sig så mycket vid.
Peter Letmark
peter.letmark@dn.se "
"Fakta.
Nytt forskningsprojekt ska öka obduktioner
Intensivvårds- och patologklinikerna vid Karolinska
universitetssjukhuset i Solna och Huddinge har inlett ett
forskningsprojekt för att öka antalet obduktioner av covid-19-patienter
som avlidit.
Först och främst ska läkare, patologer och forskare försöka ta reda på
vad som är den exakta dödsorsaken i varje enskilt fall. Men de
kommer också att gå vidare och undersöka olika vävnader för att se
hur viruset kan ha skadat patienten.
Patologerna kommer också att försöka odla fram virus från olika
vävnader och organ för att se hur det kan ha spridits i kroppen.
För att obducera en avliden patient krävs inget tillstånd om läkaren
bedömer att dödsorsaken är oklar. För att gå vidare och undersöka
vävnader i forskningssyfte behövs däremot tillstånd från
etikprövningsnämnden och även från anhöriga. "

" Billigt läkemedel kan minska risken att dö
i covid-19
DN TORSDAG 18 JUNI 2020
Det billiga och brett tillgängliga läkemedlet dexametason kan
minska dödligheten hos patienter som är sjuka i covid-19. Detta
enligt en ny, ännu inte publicerad, studie från det stora brittiska
Recoveryprojektet, som undersöker huruvida en rad existerande
läkemedel är effektiva mot covid-19.
Totalt 2 104 patienter fick i studien sex milligram dexametason
dagligen under tio dagar. Utgången för dessa patienter jämfördes sedan
med 4 321 patienter som fick ta del av enbart ”vanlig” vård.
Enligt studien, som ännu inte är publicerad, minskade dödligheten hos
patienter med covid-19 som vårdas med respirator med en tredjedel
jämfört med patienter som inte får läkemedlet. Hos patienter som
enbart fick syrgas minskade dödligheten med en femtedel. Läkemedlet
visade inga effekter på dödligheten hos patienter som inte behövde
andningshjälp. Utifrån detta skulle ett dödsfall hos åtta patienter som
vårdas med respirator kunna förhindras och ett hos 25 patienter som
vårdas med syrgas, enligt forskarna.
– Dexametason är det första läkemedlet där man kunnat påvisa en
minskad dödlighet i covid-19. Effekten är tydlig och stor hos patienter
som är sjuka nog för att behöva syrgas, så dexametason bör nu bli en
standardbehandling för dessa patienter, säger Peter Horby, som är en
av forskarna som lett studien.
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Storbritannien kommer omedelbart att börja använda läkemedlet för
att behandla covid-19-patienter inom vården, meddelar hälsominister
Matt Hancock. Storbritannien har sedan tidigare börjat hamstra
läkemedlet och har nu 200 000 doser att använda sig av.
– Eftersom vi tidigt började se tecken på dexametasons potential
började vi hamstra det i mars, säger Hancock.
Projektet bakom studien, Recovery, leds av en forskargrupp från
Oxford university och startade som en brittisk nationell klinisk
randomiserad studie i mars.
Syftet var att testa en rad olika potentiella läkemedel, bland annat
dexametason, mot covid-19. Hittills har 11 500 patienter på över 175
sjukhus i Storbritannien anslutits till studien. Som en del av studien
har man även testat läkemedel som malariamedicinen hydroxiklorokin
och hiv-medicinen lopinavir/ritonavir.

– Jag kan konstatera att vi i Sverige har möjlighet till off-labelbehandling och läkare kan behandla för icke-officiella indikationer,
säger han.
Hugo Ewald
hugo.ewald@dn.se"
"Dexametason är som till exempel kortisol en så kallad glukokortikoid
och syntetiserades första gången 1957. Sedan 1960-talet används
läkemedlet för en rad symtom, framför allt för behandling av
inflammationer och vissa allergiska reaktioner.
Läkemedlet säljs i Sverige under flera namn. Eftersom läkemedlet är
relativt billigt och globalt tillgängligt, förväntar sig forskarna att
läkemedlet kommer att ha stor effekt i fattigare länder med många
covid-19-fall.

Karl-Mikael Kälkner, klinisk utredare vid Läkemedelsverket, säger att
man behöver de färdiga studieresultaten innan man kommer att kunna
göra några bedömningar i Sverige.
– Men vi har sett det här, och håller den här datan är det första gången
man har lyckats påverka dödligheten, säger Karl-Mikael Kälkner.
Man har för närvarande inga restnoteringar vad gäller dexametason i
Sverige och kortison har använts länge i Sverige, det råder alltså ingen
brist. Hur lång tid det skulle ta innan dexametason skulle kunna
godkännas som läkemedel för covid-19 i Sverige vill Karl-Mikael
Kälkner inte spekulera i. Läkare i Sverige kan dock i de flesta fall
förskriva läkemedel för symtom eller sjukdomar de officiellt inte är
godkända för att behandla om detta noteras i receptet.
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"Utrikesresor
DN TORSDAG 18 JUNI 2020
Utrikesdepartementet häver sin avrådan för resor till tio länder
inom EU och Schengen, bland annat Spanien, Italien och
Grekland. Men avrådan till våra nordiska grannländer kvarstår.
– Målet är att åstadkomma ett koordinerat resande i EU inom
kort, säger utrikesminister Ann Linde.
I mars införde UD reseavrådan till samtliga länder, något som därefter
har förlängts två gånger.
Utrikesminister Ann Linde (S) säger nu att det fortfarande råder stor
osäkerhet om globala resor på grund av stängda gränser,
karantänsbestämmelser, utegångsförbud och störningar i internationell
passagerartrafik.
– Samtidigt har det inom Europa skett en positiv utveckling med
lättnader av restriktioner som tidigare har varit hinder och risker för
svenska resenärer. Därför kommer UD att häva avrådan för tio länder
inom EU eller Schengenområdet, säger utrikesministern.
De tio länderna är Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien,
Kroatien, Schweiz, Luxemburg, Portugal och Spanien.
– Anledningen till att avrådan hävs för dessa länder är att de har
beslutat att öppna upp för resande från Sverige och övriga EU, vilket
innebär att osäkerhetsfaktorer för svenskar minimeras.
Beslutet att häva reseavrådan gäller från den 30 juni. För övriga länder
inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med den 15

juli. För resor till länder utanför de här områdena förlängs avrådan från
icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti.
– Detta innebär att vi fortsatt avråder från icke nödvändiga resor till
våra grannländer, även för de som bor i gränsregioner.
Samtidigt påpekar Linde att det är viktigt att påminna om att det
handlar om avrådan från icke nödvändiga resor och att lokala
överenskommelser om exempelvis arbetspendling fortfarande gäller.
Regeringen arbetar med att häva reseavrådan till i första hand EES och
Schengenområdet.
– Målet är att åstadkomma ett koordinerat resande i EU inom kort och
vi arbetar intensivt för detta i nära dialog med EU-kommissionen och
övriga EU-länders regeringar.
Linde poängterar att det här inte innebär att situationen är som vanligt
igen – läget är fortsatt osäkert och föränderligt även i Europa. UD och
ambassaderna kommer normalt sett inte att kunna bistå med
transporter hem till Sverige för dem som har svårt att ta sig hem.
– Därför vilar det ett stort ansvar på den enskilde. Varje resenär bör
noga överväga sin resa, förbereda sig ordentligt, hålla sig
välinformerad och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på
plats.
Man ska heller inte resa om man har något symtom. Resenärer
uppmanas också att hålla tät kontakt med sin researrangör och se över
sitt försäkringsskydd. I många fall gäller inte försäkringen för länder
som det finns en reseavrådan till.
Före den 15 juli ska UD komma med ett nytt resebesked.
Marit Sundberg
marit.sundberg@dn.se
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" Flera av de gröna jobben skjuts upp till
hösten
DN TORSDAG 18 JUNI 2020
I går klubbades vårbudgeten där regeringen utlovar en satsning
på gröna jobb. Men på grund av pandemin sker satsningen först i
höst. – Vi planerar att erbjuda 600–800 personer anställning
i oktober, säger Fredrik Gunnarsson, på Skogsstyrelsen.

– Detta år planerar vi för att erbjuda 600–800 anställning. På grund av
pandemin kan vi dock inte dra igång förrän första oktober, säger
Fredrik Gunnarsson, chef för enheten för arbetsmarknadsuppdrag på
Skogsstyrelsen.
– De som anställs ska klara av att sköta grönområden och
naturreservat. De arbetssökande får bland annat lära sig plantering och
sköta vissa typer av maskiner, säger Fredrik Gunnarsson.

Arbetslösheten är i dag 497 000, cirka 110 000 fler än under samma tid
förra året, enligt SCB. Medan arbetslösheten ökar så har de gröna
branscherna letat arbetskraft som kan arbeta inom bärplockning,
trädgårds- och skogsnäring.

I samband med spridningen av coronaviruset stängde fler länder
möjligheten för säsongsarbetskraft att resa till Sverige. Hoppet både
för Arbetsförmedlingen och LRF var att en mängd arbetslösa skulle
kunna ersätta arbetskraften från andra länder, men det akuta behovet
av 8 000 säsongsarbetare till plantering, skörd och växthusarbete har
Arbetsförmedlingen inte sett så mycket av.

I början av april gick LRF, Lantbrukarnas riksförbund, ut med att det
fanns ett behov av att säsongsanställa 8 000 personer. Samtidigt kom
också förslaget inför vårbudgeten att det avsätts 150 miljoner i en
satsning för gröna jobb.

– Arbetsgivarna inom jord- och skogsbruk har inte anmält så många av
dessa 8 000 jobb till Platsbanken eller till #jobbjustnu. Jobben har inte
blivit synliggjorda, säger Eeva Vestlund, avdelningschef på
Arbetsförmedlingen.

Skogsstyrelsen ska samordna satsningen som går ut på att skapa
arbetsuppgifter inom natur- och skogsvård. Tillfälliga jobb eller olika
typer av beredskapsarbeten inom skogsvård har varit ett av statens
recept mot arbetslöshet i närmare 70 år.

– Vi visste ju att det var kris, men det verkar som om arbetsgivarna
löst detta på andra sätt, säger hon.

Tillsammans med Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Sveriges
geologiska undersökning ska Skogsstyrelsen anställa personer som är
långtidsarbetslösa.

Anders Johannesson, projektledare på LRF, menar att det finns flera
förklaringar på att alla jobb inte kommit Arbetsförmedlingens
Platsbanken till del.
– Jag vet att branschen haft 550 matchningsuppdrag till
arbetsförmedlingen. Med tanke på att varje uppdrag kan handla om fler
än en person så är det inte så illa.
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– Arbetsgivarna är också vana att laga efter läge. I vissa fall har det
ändå kommit hit arbetskraft från Balkan, Baltikum, Polen och Ukraina
– personer som har lång vana av arbetsuppgifterna och som företagen
känt sedan länge. I vissa fall har det också handlat om att odlarna inte
planterat så mycket som det från början var tänkt.
Anders Forsström
anders.forsstrom@dn.se "
" Fakta. Så hittar arbetssökande gröna jobb
Använd sajterna arbetsförmedlingen.se/platsbanken och gronajobb.se.
Registrera en profil på arbetsförmedlingen.se.

Arbetsgivare, som behöver säsongsarbetskraft, kan söka på
behovsanställning i kandidatbanken.
I projektet ”Mer mat fler jobb” samarbetar LRF och
Arbetsförmedlingen. Där kan du som arbetsgivare få kontakt med en
arbetsförmedlare i din region som kan hjälpa till med ditt
rekryteringsbehov.
Arbetsförmedlingen har via leverantörerna Hvilan utbildningar
utbildat personal. Är du odlare och i behov av personal? Hör av dig till
odlare2020@hvilanutbildning.se.
Källa: Arbetsförmedlingen och DN "

Hör av dig till arbetsgivare i närområdet. Kolla i olika branschforum
på nätet och företagens hemsidor där det brukar stå om de söker
personal.
Läs nyhetsbrev från företag och branschorganisationer, kontakta
kommunens arbetsmarknadsenhet och leta jobbmöjligheter i sociala
medier.
Arbetssökande som är tillgängliga för tillfälliga jobb kan nu markera
anställningstypen behovsanställning i sin profil, för att bli synliga för
arbetsgivare.
Källa: Arbetsförmedlingen och DN
Fakta. Så hittar arbetsgivare arbetskraft
Lägg upp en annons i Platsbanken och om behovet är akut tagga med
#jobbjustnu.
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" Anhöriga ensamma kvar med oron när
ambulansen har åkt
DN TORSDAG 18 JUNI 2020
Under coronapandemin har inga anhöriga till patienter som tagits
till sjukhus med ambulans fått följa med, så som de i normala fall
får göra. De blir ensamma kvar. Med oron – men också med
lättnaden över att ha fått hjälp. DN:s Ulrika By och Lotta
Härdelin har åkt ambulans i 56 timmar – och mött några av de
anhöriga som blev kvar.
En parkering, en hall, en loftgång. Ett trapphus, en uteplats. Ibland är
det gryning, ibland fullt dagsljus, ibland skymning eller natt.
Platserna skiftar, liksom tiderna på dygnet. Men det distinkta, lite
burkiga ljudet av plåt mot plåt när bakdörren på ambulansen slås igen
är detsamma. Sedan blir det ofta ödesmättat tyst, åtminstone fram tills
att sirenerna kanske ljuder och det blå ljuset börjar rotera.
Kvar på platsen: den anhörige. Kanske är han eller hon den som ringt
112. Det kan vara en man, hustru, en partner, barn, en vän, en granne.
Under pandemin får ingen följa med i ambulansen.
– Tyvärr, jag är ledsen. På grund av corona får du inte följa med. Det
är totalt besöksförbud på akutmottagningarna, hör vi
specialistsjuksköterskan Eva Sköld säga varje gång innan båren med
patienten skjuts in i ambulansen.

– Ring till akuten om ungefär en timme så får ni besked, säger Eva
med en röst som har en genklang av sympati, ett slags försök till tröst
samtidigt som det är en konkret uppmaning – gör så här, du kan, du är
inte bortglömd, vi ser dig.
Alla anhöriga vi möter under våra 56 timmar med ambulansen nickar
förstående, ingen blir arg, upprörd. Kvar där de är blir de dock – de
flesta av dem med svårbeskrivna och ofta kvardröjande känslor av
hopp och förtvivlan.
○○○
Emmas tårar rinner. Hon vankar fram och tillbaka i köket med öppen
planlösning i Högdalen. Gång på gång för hon händerna till sitt
ansikte, som för att trösta sig själv, eller som för att hon inte vill se,
inte höra, inte veta.
På soffan ligger hennes mamma Ann.
– Tänk om hon dör nu, tänk om hon...
För Emma ter sig den mest tragiska utgången just nu fullt möjlig, eller
åtminstone tänkbar. Det svarta hålet i henne avtecknas i hennes
ansikte, hennes blick flackar stirrande av återhållen panik.
När ambulanspersonalen kliver in i hallen förstärks rädslan. Det är en
rädsla hon haft i en dryg timme nu, sedan mamma mer eller mindre
segnade ihop under en promenad. De hade besökt Emmas mormors
grav, plötsligt svullnade Anns ansikte upp, hon fick ont i öronen,
kunde inte prata längre. Ena mungipan började hänga och det började
klia över hela hennes kropp.

Några studsar först till vid beskedet, men alla förstår. Såklart...
Corona.
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– Jag tänkte hjärnblödning, flera i släkten har drabbats av det. Sen
tänkte jag nej, nej, nej...

Eva och Roger arbetar fokuserat och metodiskt medan Emma vankar
fram och tillbaka några meter bort.

Emma försöker få ner pulsen, andas. Moster Marie-Louise, som också
är i lägenheten, försöker lugna henne.

– De var bra. De talade högt och tydligt, jag tror de ville att jag skulle
höra, jag förstod att de inte riktigt hade tid med mig, men att de ändå
på något sätt ville involvera mig. Deras sätt att prata med mamma
gjorde mig på ett sätt trygg, jag förstod att de visste vad de gjorde.
Emma kände sig inte utanför. Hon minns snarare att hon upplevde att
hon var i något slags chock.

När Eva Sköld och hennes kollega Roger Öhman, sjuksköterska
kommer in i lägenhet har de bara ett enda fokus: Patienten. Ann.
Ett par veckor senare efter den traumatiska upplevelsen berättar Emma
om vad som hände, hur hon upplevde det. Hon och mamma Ann
lyckades ta sig hem på egen hand, Ann ville inte veta av någon
ambulans. Hon ville bara sova, vara i fred.
– Jag såg på henne att det här var inte bra. Jag kände inte alls igen
henne. Hon har åkt ambulans tidigare då hon fått ett epilepsianfall,
men det här var något annat. Jag ringde 1177 för att få råd, jag ville
inte ringa 112 över mammas huvud, berättar Emma i efterhand.
På 1177 sa de att det kunde vara en stroke.
– Då blev jag livrädd.
Emma uppmanades att göra några grundläggande kontroller på sin
mamma. 1177 bedömde att det var läge att skicka en ambulans.
– Det var en lättnad för jag kände väldigt starkt att jag inte räckte till,
jag kunde inte göra någonting mer för mamma. Men så, när de väl
kom, ja, då blev allting på fullt allvar igen, det var som att jag blev
livrädd igen, beskriver Emma känslan.
Samtalet till 112 togs alltså på allvar. Innan Ambulans 33-8260
anländer har Emma hunnit ringa sin moster som kommit dit i en taxi.

– Det kan ju göra att man säger någonting fel, att man glömmer viktig
information eller förvränger saker, funderar Emma.
Ambulanspersonalen ringade in Anns symtom, de bedömde att det
handlar om en allergisk reaktion. Läkemedel ges på plats. De ville
dock ta med sig Ann in till sjukhus, för observation. Ann gav med sig,
hon följde med.
– Det tog en stund
innan det sjönk in att jag inte skulle få åka med. Det var frustrerande.
När Emma ser ambulansen försvinna bort började hon storgråta.
– Allt släppte, jag ville ju egentligen inte gråta när mamma såg mig,
jag vet att det bara stressade upp henne. Först när jag väl blev ensam
kunde jag gråta ut på riktigt.
○○○
Det finns förhållandevis lite forskning om den prehospitala vård som
bedrivs i ambulanser. Det är fortfarande en relativt ny vårdform, så
sent som 2005 blev det lagkrav på att det skulle finnas minst en
utbildad sjuksköterska i ambulanserna.
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När det gäller hur patienter och anhöriga själva upplever vården finns
det ännu mindre forskning. Men det finns en del. Andreas Rantala,
forskare och doktor i medicinsk vetenskap och fortfarande kliniskt
operativ som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvården i
Region Skåne har tillsammans med två kollegor studerat patienter och
anhörigas upplevelser i samband med att ambulans har tillkallats.

Det andra är att det finns en myt om att människor ringer 112 alltför
lättvindigt.

I Skåne arbetar man sedan 10–15 år tillbaka aktivt med att försöka
hitta ”rätt” vårdnivå direkt för dem som ringer 112. Det innebär att
akutmottagningen kanske inte är slutdestinationen, i stället kanske
patienterna körs till vårdcentraler där de kan bli läkarbedömda på
jourtider. Alternativt lämnar man patienten hemma, vilket är en
utmaning i sig eftersom patienten ofta upplever sig vara akut sjuk.
I Stockholm ser direktiven annorlunda ut. Det är nära till flera
akutsjukhus och man lämnar väldigt sällan någon som ringt 112
hemma.

– Innan har de flesta redan ringt 1177, väntat i telefon, försökt nå en
läkare via vårdcentralen, men utan resultat. De beskriver för oss att de
känner sig maktlösa, att de inte längre kan ta ansvar för situationen.

– Vi har stöd i vår forskning för att säga att så är det inte. Det är ett
svårt beslut att fatta. Man gör det först när man känner att man inte
klarar det längre, man behöver verkligen hjälp.

Det är en svår ekvation: patienten har tolkningsföreträde när det gäller
hur den mår, den är så att säga expert på sig. Sjukvårdspersonalen, har
sin profession, det medicinska kunnandet.

I båda fallen har de anhöriga – eller som de kallas i det här
sammanhanget på engelska ”the significant other” – en mycket viktig
roll. Översatt till svenska skulle det bli ungefär ”den betydelsefulle
andre”. Betydelsefull, i teorin. För i det läget den personen befinner sig
i när ambulansen kommer, hämtar eller lämnar kvar en patient känner
den sig mest av allt utanförstående och utsatt.

Asymmetrin och maktobalansen går igen på flera plan. För den som
upplever sig vara i behov av en ambulans är det en unik, sannolikt
traumatisk situation. För den som arbetar i ambulansen är det vardag,
där det alltid finns en risk att man känner sig alienerad från patienten.
– Det ambulanspersonalen säger till patienten och dess anhöriga
kommer troligen prägla resten av deras liv, och inte minst deras syn på
sjukvården. Det är ett stort ansvar att ta, säger Andreas Rantala.

Enligt Andreas Rantala finns det två saker man bör ha i huvudet när
man ska fundera över mötet mellan ambulanspersonal och patient/
anhörig.

Ändå pratar man inte särskilt mycket om det. När det kommer till
vidareutbildning hamnar frågan om mötet med patienten och dess
anhöriga oftast långt ner på prioriteringslistan.

Det ena är att det bland ambulanspersonal finns en föreställning om att
man som patient måste kvala in i en viss kategori som ”tillräckligt”
sjuk för att få åka ambulans.

– Man måste hålla i minnet att ett samtal till 112 alltid är ett rop på
hjälp, säger Andreas Rantala.
○○○
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Det är tidig söndagsmorgon, halvsju. Anita får inte kontakt med sin
man Bertil. Han har flera olika krämpor, bland annat krånglar hjärtat.
Nu, berättar hon i efterhand, ser hon bara hans fötter, storlek 44, sticka
fram under lakanet.
Men ingen kontakt. Hon vet att han tagit både smärtstillande och flera
insomningstabletter för att få sova.
– Det var en sådan oerhörd lättnad när jag förstod att ambulansen
skulle komma direkt, säger Anita.
Den här gången är det specialistsjuksköterskan Eva Sköld och
sjuksköterskan Pierre Sannemo som jobbar tillsammans. Anita och
Bertil har isolerat sig sedan coronaepidemins utbrott, det finns inga
misstankar om covid. De tar hand om Bertil, Anita drar sig tillbaka i
vardagsrummet, oron gnager, trots den initiala lättnaden.
Hon är trött. Det har varit mycket, trots att hon själv kanske inte är på
topp – åldern tar ut sin rätt – så försöker hon, så gott hon kan ta hand
om sin man. Eva ser henne, ber henne följa med ut i köket. De sitter
och pratar länge om Bertil, de mediciner han tar, vilken erfarenhet han
har av vården, om olika läkarbesök och om besvären som kommer och
går. Eva lyssnar, bekräftar, förstår.
Nu har Bertil, förutom de tidigare krämporna, en infektion i kroppen.
Han ska få följa med in till sjukhuset. Han är inte på väg att dö, men
han är sjuk, allvarligt sjuk.
Det är som att Anita andas ut. Någonting släpper när hon förstår att nu
kommer någon annan att ta allt det där ansvaret hon känner för sin

man. Hon kommer att få vila, en välbehövlig vila. En liten väska
packas. Mobil, laddare, tandborste.
Anita sätter sig i morgonsolen på en liten uteplats vid porten medan
Eva och Pierre förbereder båren inne i lägenheten.
Hon reser sig upp när Bertil är i ambulansen.
– Då far vi nu, säger Eva och klappar om henne.
– Tack för hjälpen, säger Anita.
○○○
Eva Sköld, som delar sin tid mellan att jobba i ambulansen och som
intensivvårdssköterska, slits mellan de två olika verkligheterna. På
IVA har de nästan hur mycket tid som helst att ägna sig åt de anhöriga.
I ambulansen nästan ingen.
– Så många gånger man känt att man vill, borde stannat kvar, haft tid
att prata mer. Man känner sig ofta otillräcklig. Och man vet att de
anhörigas öron är som parabolantenner, de fångar upp allt som sägs
och ibland gör de egna tolkningar som kanske är fel och man hinner
inte riktigt förklara, säger hon.
Hon tänker att det krävs livserfarenhet för att göra ett bra jobb i
ambulansen. Den typen av erfarenhet som gör att man kan se de
allmänmänskliga behov en människa har, möta den där hon är. Men
hon har också sett de påstridiga anhöriga: de som sagt ”kan ni inte ta
med x till sjuhus nu, jag måste till jobbet”. Eller som en gång, när en
flicka skadat sig när hon spelade fotboll.
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– Föräldrarna hade kunnat köra henne till en näraklut i sin egen bil,
men de hade inte tid – de skulle titta på hennes systers fotbollsmatch
en liten bit bort. Då känner man sig lite, tja, irriterad, kanske...
○○○
Lilian, gift sedan 46 år med Kjell, 86, möter Eva och Pierre i sin hall.
Hon har klätt sig för att åka med till sjukhuset, för hon är övertygad
om att de kommer att ta med sig honom in.
Han är avdomnad, har en fruktansvärd huvudvärk, ovanpå det andra –
väntan på en pacemaker, diabetes, en vilande prostatacancer.
– Så fort ambulansen kom kände jag mig trygg, de fick mig att känna
mig delaktig, trots att de förklarade att jag inte skulle få följa med in,
säger Lilian.

med läkaren. Han skrev ut ett recept på en allergimedicin som apoteket
sedan inte ville ge henne, då den inte alls fungerade ihop med övriga
mediciner som hon tar.
Hon ska nu utredas av en läkare på vårdcentralen.
Bertil vårdades på sjukhus i fem dygn och mådde mycket bättre när
han kom hem igen. Han har fått en ny läkarkontakt och hoppas bli
ordentligt utredd för sina hjärtproblem.
Kjell vårdades på sjukhus i fyra dygn och mådde också bättre när han
kom hem igen. I väntan på att han ska få sin pacemaker tar man
dagarna som de kommer, det går lite upp och ner. Lilian kämpar nu får
att han ska få rätt till färdtjänst. "

– Sjuksköterskan Eva frågade till och med om det verkligen var ok,
om jag hade någon att prata med. Hon brydde sig verkligen. Och så
packade jag Kjells saker i en fin påse från NK, det skrattade vi åt, både
hon och jag, säger Lilian.
Den fina påsen, skrattet. En detalj till synes utan betydelse.
Men för Lilian betydde den nästan allt.
Ulrika By
ulrika.by@dn.se "
"Det hände sen
Ann lades in på Södersjukhuset klockan 21.00 samma kväll som hon
kom till akuten. Klockan 07.00 morgonen därpå skrevs hon ut. Inga
nya prover hade då tagits, hon hade ett mycket kort utskrivningssamtal
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" Därför är vår coronastrategi ett uttryck
för den svenska hyperrationaliteten
DN TORSDAG 18 JUNI 2020
(Bilden John Ericssonsgatan)
Såväl förvaltningsapparaten som vår oskuldsfullhet har lyfts in i
debatten om den svenska strategin under coronapandemin. Men
frågan är om den inte snarare är ett utfall av den modernitetsiver
som rådde under folkhemsbygget, skriver Per Svensson.
Det var funkisens galapremiär. Denna tidnings recension var entydig:
ett enda ord som djärvt och modernt monterats diagonalt i en
publikbild dragen över nästan hela förstasidan: ”succès”.
Stockholmsutställningen invigdes den 16 maj 1930 med fladdrande
vimplar, kunglig glans och ”dagfyrverkerier” över Djurgården. Här
kunde man sedan under hela sommaren äta på någon av de många
restaurangerna, kanske dricka något svalkande i ”sodabaren” på
Dagens Nyheters terrass, men framför allt studera det senaste i svensk
formgivning och arkitektur.
Funktionalismen, ”funkisen”, reduceras ofta till en stil, lätt att
identifiera. Platta tak, släta fasader (gärna vita) och mjukt rundade
balkonger. Men det var bara utanverket. Funktionalisterna ville inte
bara bygga ett nytt slags hus. De ville bygga ett nytt slags samhälle:
förnuftigare, ljusare, renare. I detta nya samhälle skulle ett nytt slags
människa leva ett nytt slags liv.
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Jan Myrdal, som själv tillbringade delar av sin barndom i en
hypermodern funkisvilla ritad av rörelsens stora stjärna Sven
Markelius, gjorde i en Expressen-artikel på 60-talet en ironisk
sammanfattning av de storstilade ambitioner som växte fram under 30talet och i allt större skala sattes i verket under de följande
decennierna. Sverige skulle inte som andra länder ”behöva giljotiner,
galgar och expropriationer” för att genomföra sin revolution: ”Det
skulle räcka med Kärrtorp.”
Den ”fredliga samhällsomdaningen skulle försiggå i stadsplaneringens
tecken”, skrev Myrdal. ”Luft, ljus och susande tallar skulle bekämpa
kriminalitet, tuberkulos, alkoholism, asocialitet.” Han drev med
föreställningar han fått i sig med modersmjölken. I Sverige var
arkitekterna ”the avant-garde of social constructive radicalism”, den
sociala radikalismens förtrupp, hade hans mamma Alva Myrdal 1932
slagit fast i ett brev till en amerikansk bekant.
Det var en uppfattning hon inte var ensam om vid den tiden. I den
kantat han skrev till invigningen av Stockholmsutställningen bejakade
också den annars stillsamt konservative poeten Sten Selander, om än
med vissa reservationer, bilden av ett land som stiger ur mörkret mot
ljuset:
Där växte hem, dit det nådde
mer rymd än förut, mer sol och mer luft.
Och över allt landet böckerna sådde
sin evighetssådd av dröm och förnuft.
Och nyttan som hänsynslöst krossat
all sövande ro med sin sotiga häl –
det är ändå den, som till sist har förlossat
det tigande folkets själ.

Och på invigningsdagen satte Dagens Nyheter rubriken ”1930 års
idéer” över sin huvudledare. Tidningen slog fast att det särskilt var de
nya ”standardbostäderna” man borde intressera sig för: ”De avlägger
en bekännelse till demokratin, till arbetet på att utjämna
motsättningarna inom samhället.”
Modernisternas självförtroende var i nivå med ambitionena. I brevet
till den amerikanske vännen hade Alva Myrdal berättat att maken
Gunnar just nu, tillsammmans med en arkitekt, arbetade på ”a big
scheme”, en stor plan, för att förse halva Sverige med moderna
bostäder, ”rebuild half Sweden with modern homes”. Arkitekten var
Uno Åhrén, den vid sidan av Markelius på djupet mest inflytelserike
av funktionalisterna, rörelsens teoretiker. Det omedelbara resultatet av
samarbete blev rapporten ”Bostadsfrågan såsom socialt
planläggningsproblem”.
Olika historiska faktorer har lyfts in i debatten om den svenska
särartsstrategin under coronapandemin: Axel Oxenstierna och den
svenska förvaltningstraditionen, den långa svenska freden och den
oskuldfullhetens övermod den drivit fram (inget verkligt hemskt kan
drabba oss).
Till listan över bakgrundsfaktorer skulle jag vilja foga
Stockholmsutställningen, eller snarare det makt- och mentalitetsskifte
som fanfarerna på Djurgården i maj 1930 gav signalen till. Här
inleddes under festliga former den sociala teknokratins triumfmarsch.
Det är nu, i det tidiga 30-talet, som en för svensk samhällsutveckling
under efterkrigsdecennierna helt avgörande allians mellan
arbetarrörelsen och en ung generation akademiker etableras. De brukar
kallas ”sociala ingenjörer”, men skulle lika gärna, kanske ännu hellre,
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kallas sociala arkitekter. Gemensamt bygger de det moderna Sverige;
storskaligt, hygieniskt, rationellt. Socialdemokratin, som får
regeringsmakten 1932 och behåller den i över fyrtio år, är byggherre.
Teknokraterna levererar konstruktionsritningar och planlösningar.

av världen slapp Sverige undan kriget och kunde därför med full kraft
försöka förverkliga visionerna.
Man slås av av hur liten och sammansvetsad den svenska
modernistiska kommandotruppen var: 1928 höll nationalekonomen Alf
Johansson, makarna Myrdal, Sven Markelius och Uno Åhrén en
gemensam studiecirkel i samhällsekonomi. De följande åren kom så
programskrifterna: arkitekturmanifestet ”acceptera” (1931). Alva och
Gunnar Myrdals ”Kris i befolkningsfrågan” (1935).

Det bokstavliga samhällsbygget är och förblir centralt: stadsplanering,
”stadssanering”, bostadspolitik, så småningom miljonprogram. Men
både på gott och ont präglar kulten av det rationella och storskaliga
snart sagt alla samhällssektorer, alla politikområden: näringslivet,
utbildningsväsendet, jordbruket, hälsovården, kulturen.
Arbetarrörelsen hade härbärgerat akademiker redan tidigt i sin historia.
Men det hade då rört sig om borgerliga 1800-talsradikaler som
”hövdingen” själv, Hjalmar Branting, eller idealistiska folkbildare som
lektorn Oscar Olsson, ”Olsson med skägget”. Den grupp akademiker
som på 30-talet ingick en pakt med socialdemokratin var av en annan
sort. De var unga, de flesta av dem födda åren kring sekelskiftet, och
såg snarast med förakt på allt som doftade idealism och romantik.
Skalpellen, räknestickan och linjalen var deras verktyg i reformarbetet.
I någon mening var de ändå själva romantiker, eller i alla fall utopister,
målet var en annan och bättre värld, men vägen till den ljusnande
framtiden gick via tabeller, diagram och kyliga överväganden. Om inte
bara samhället utan också ”folkmaterialet” skulle förbättras fick man
inte darra på kirurghanden.
De idéer som de svenska socialmodernisterna förde fram var inte unikt
”svenska”. Makarna Myrdal hade hämtat inspiration i USA. De
funktionalistiska arkitekterna hade lärt av Le Corbusier och stod nära
tyska radikala strömningar som Bauhaus. Men till skillnad från resten

De följdes av en rad stora utredningar där medlemmarna i kretsen var
engagerade som experter och ledamöter: Befolkningskommissionen,
Bostadssociala utredningen, 1941 års befolkningsutredning,
Utredningen för hem och familjefrågor. Av den sistnämnda
utredningens betänkande framgick att inga dimensioner av det
moderna livet var för triviala för tabellerna och rationaliseringarna.
Experterna hade till exempel klarlagt att om arbetskostnaden lades in i
kalkylen blev ett kilo köttbullar 18 öre billigare än ett kilo
strömmingsflundra.
Ibland kunde man få intrycket att reformarbetet i sig var en familjeangelägenhet: Alf Johansson var sekreterare i Bostadssociala
utredningen, hans fru Brita Åkerman var sekreterare i
Befolkningsutredningens kvinnodelegation, hennes syster Carin Boalt
blev 1944 chef för Hemmens forskningsinstitut, en emblematisk
institution i ett folkhem där det kunde hållas radioföredrag över ämnet
”rationell diskning”.
Det finns en byggnad som kanske tydligare än någon annan gestaltade
reformisternas samhällsideal; kollektivhuset på John Ericssonsgatan i
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Stockholm. Det ritades av Sven Markelius och stod klart 1936.
Projektet hade förberetts i en arbetsgrupp där bland andra makarna
Myrdal och den socialdemokratiske finansministerns Ernst Wigforss
och hans fru Eva ingått. In flyttade bland andra Markelius själv, en rad
andra arkitekter, Skå-Gustav Jonsson, Elise Ottesen-Jensen, Bertil
”Barna Hedenhös” Almqvist och andra folkhemskändisar.
I biografin ”Alva Myrdal – en virvel i den moderna strömmen” (1994)
pekar sociologen Jan Olof Nilsson ut kollektivhuset på Kungsholmen
som ”det svenska moderna projektets flaggskepp”. Han gör samtidigt
en intressant, ja avgörande iakttagelse: det var bara vissa funktioner
som i kollektivhuset gjordes gemensamma och underkastades rationell
stordrift: barnpassning, matlagning och städning och så vidare. Den
egentliga bostaden blev paradoxalt nog samtidigt än mer privat, en
sluten fristad för det helt egna. Kollektivhuset var på så sätt, betonar
Nilsson, inte bara ett ”kollektiviseringsprojekt” utan också ett
”individualiseringsprojekt”.
Och så skulle den samhällsutveckling som tog sin början med
Stockholmsutställningen och 30-talsradikalismen också kunna
beskrivas; som ett förverkligande av kollektivhusets dubbla projekt,
både kollektivisering och individualisering. Det är det vi brukar avse
när vi använder begreppet ”statsindividualism”. Det har myntats av
historikerna Henrik Berggren och Lars Trägårdh och syftar på en för
det moderna Sverige karaktäristisk modell där storskaliga offentliga
system ska göra det möjligt för alla att leva som autonoma individer,
utan att vara fjättrade vid familj eller på förhand givna sociala
omständigheter.

delförklaring till den i omvärldens ögon märkliga svenska coronastrategin: Å ena sidan ett instrumentellt fågelperspektiv, där det
överordnade målet varit att hålla smittspridningen på en nivå som
samhället som sådant, samhället som maskineri, kan hantera. Och då
inte bara i medicinskt avseende utan också ekonomiskt och socialt. Å
andra sidan en långt driven individualisering av smittskyddet där det är
upp till var och en att hålla avstånd och avgöra om en resa är
nödvändig eller inte.
Å ena sidan en modell där varje enskild människa bara är ett sandkorn
i vågskålen, en del av tabellunderlaget, där allt syftar till att ”platta till
kurvan”. Å andra sidan, och samtidigt, en modell där individen ges
huvudrollen, var och en sin egen smittskyddsläkare.
Virusfunktionalismen. Två sidor av den svenska hyperrationaliteten.
Synd bara att verkligheten inte alltid är lika förnuftig.
Per Svensson
per.svensson@dn.se "

Och kanske är det i denna dubbelhet, denna dialektik mellan
systemfixering och individualism, som man kan söka åtminstone en
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Stockholmsutställningen representerade
det nya som var funkisen.

Sven Wimnell 16 juni 2011:
Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Den var, när det gäller byggenskap, gränsen mellan det gamla 1800tals Sverige och det nya demokratiska.

Innehåll:

Kvinnor fick rösträtt i början av tjugotalet. Flickor fick inte gå i läroverk förrän 1924, dessförinnan fick de gå i kommunala flickskolor om
det fanns och om de ville ha mer utbildning än folkskolan.

sid

Dett nuvarande Sveriges Radio tillkom 1925. Ljudfilmen kom 1929 30.
Det var arkitekter och framsynta politiker som ordnade stockholmsusttällningen, som visade bostäder lämpliga för folket, d v s arbetare
och mindre bemedlade.
I artikeln nämns Uno Åhrén, han blev senare professor vid KTH i
samhällsplanering.
Slutet på 1940-talet och tiden därefter var full av forskning om
samhällsplanering och kommunerna gjorde stora utredningar om hur
kommunerna skulle bli mycket bättre. Med tiden tonades det ner och
byggmästarna fick större inflytande utan de mål om byggande som
Stockholmsutställningen strävade mot.
Utvecklingen beskrivs I Sammanställning Sven Wimnell 16 juni
2011:Fysisk planering i Sverige. http://wimnell.com/omr71l.pdf
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Samhällsplanering. Fysiska och sociala samhällen.

5

Den fysiska översiktsplaneringens framväxt i Sverige.

23

Stadsplaner i Sverige genom åren enligt Arkitekturmuseet.
7 juni 2011.

30

Nuvarande samhällsplanering enligt Boverkets hemsida
11 juni 2011.

89

Boverkets Regelsamling för hushållning, planering och
byggande.

92

Nuvarande bostadsplanering enligt Boverkets hemsida
11 juni 2011.
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Boverkets webbkarta på Internet. 14 juni 2011. (Borttaget)

Den som vill veta vad Boverket gör idag kan
titta på Boverkets hemsida.
https://www.boverket.se/
•
• Samhällsplanering
•Byggande
• Boende
• Bidrag & garantier
• Lag & rätt
• Om Boverket
• Logga in
• Webbplatskarta
• Öppna data
• Diarium
• Lättlästa sidor
• In English
• Other languages
Webbplatskarta
•Boverket
Startsida
Bostadsanpassningsbidraget
Kommunernas bostadsförsörjning
Ekonomiska planer
PBL kunskapsbanken
Energideklaration
•Sidansvarig: Webbredaktionen

”Regeringen splittrar stad och land med
bredbandspolitiken”
DN FREDAG 19 JUNI 2020
"DN. DEBATT 200619
I Sverige är 8 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar
närmare hälften av landsbygdsborna anslutning. Regeringens
tystnad om bredbandspolitiken splittrar stad och landsbygd på ett
oroväckande sätt. Fiberutbyggnaden måste nå också landsbygden
för att sluta det digitala gapet mellan stad och land, skriver fem
organisationsföreträdare.
Situationen ser inte ut att förbättras framöver. Statistik som nyligen
presenterades av ansvarig myndighet, Post- och telestyrelsen, visar att
takten i bredbandsutbyggnaden fortsätter att bromsas. Under förra året
flaggade därför myndigheten för att det nationella bredbandsmålet,
som lovar snabbt bredband till alla senast 2025, är i farozonen.
Dessutom ser de statliga stöden till bredbandsutbyggnaden ut att
minska under de kommande åren vilket skapar ytterligare orosmoln.
Till skillnad från de miljardstöd som tidigare delats ut till
bredbandsutbyggnad på landsbygden ser det nu ut att bli en bråkdel.
Vi som undertecknar den här debattartikeln representerar invånare,
företagare och bredbandsaktörer. Våra medlemmar är beroende av att
hela Sverige ges möjlighet till en snabb bredbandsuppkoppling.
Detta har blivit extra tydligt under de senaste månaderna där rådande
pandemi snabbt tvingat offentlig sektor, företag och allmänhet att
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ställa om sig till en ny vardag. Vi har dragit nya lärdomar och blivit
bättre än någonsin på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Men för
många har lärdomen i stället handlat om hur påtagligt det digitala
utanförskapet är för alla som saknar en tillräcklig
bredbandsuppkoppling.

Även civilsamhället påverkas negativt av avsaknaden av
fiberbredband. I takt med att en bredbandsuppkoppling blir en
nödvändighet både för att studera eller arbeta så riskerar områden som
inte är anslutna att få allt svårare att behålla och locka till sig nya
invånare. När stora delar av den offentliga sektorn digitaliseras och allt
från hemtjänst till myndighetskontakter kräver uppkoppling för att
kunna ta del av de senaste tjänsterna så blir klyftan mellan stad och
land allt tydligare.

Frågan brådskar och vi upplever en oroväckande tystnad i bredbandsfrågan från regeringens sida. Vi har därför startat bredbandsuppropet i
syfte att skapa ökad förståelse för behovet att fiberutbyggnaden också
når landsbygden och sluter det digitala gapet mellan stad och land.

Om regeringen står fast vid sitt bredbandsmål krävs skyndsamma
beslut. Därför efterfrågar vi:

Att tro att landsbygdens behov av att nyttja digitaliseringens
möjligheter skiljer sig åt från stadens är fel. Digitaliseringen kan i
stället hjälpa till att kompensera för långa avstånd och avlägsna
marknader. För de gröna näringarna skapas möjligheter till nya
affärsmodeller samt effektivare och mer precis produktion, såsom
uppkopplade lantbruk och bättre logistik i skogsbruket. För företagen
betyder digitalisering och automatisering stora möjligheter att nå bättre
lönsamhet och ökad produktion med en lägre miljöpåverkan.
Infrastrukturen är en grundbult i möjligheten att stärka svenska
lantbrukare och landsbygdens företagarvillkor.
Även företag från andra näringar som är etablerade utanför tätorterna
drabbas av att fiberinfrastrukturen inte är utbyggd i hela landet. En
förutsättning för den 5G-utbyggnad, som just nu befinner sig i
startgroparna, är ett väl utbyggt fibernät – även på landsbygden. Med
andra ord innebär avsaknaden av fiber att nästa generations
mobillösningar, som väntas medföra en mängd möjligheter för framför
allt näringslivet, inte blir tillgängliga för företag utanför tätorterna
alternativt att de får avsevärt sämre prestanda.

1 Ytterligare stödmedel. Det är kostsamt att bygga ut fibernät på
landsbygden. Dock vet vi att det finns stora samhällsvinster att göra på
att koppla upp både företag och hushåll utanför tätorterna. Post- och
telestyrelsen bedömer i sin rapport ”Uppföljning av regeringens
bredbandsstrategi” att det behövs cirka 22 miljarder kronor i
ytterligare stödmedel. Utan dessa riskerar stora delar av landsbygden
att inte kunna nyttja digitaliseringens möjligheter.
2 Rättvist regelverk vid utdelning av stödmedel. Alla marknadsaktörer
måste ges möjligt att på lika villkor ta del av de stödmedel som delas
ut från den offentliga sektorn. Det innebär att både mindre, lokala
aktörer, som exempelvis byanät eller stadsnät, ska kunna söka
stödmedel på samma villkor som nationella aktörer. Det innebär att det
ska vara möjligt att söka stöd för mindre geografiska områden men
även att redovisningsprocesserna ska vara enkla och förutsägbara.
3 Enklare tillståndsgivning. En utmaning med att bygga ut bredband är
mängden tillstånd som krävs, exempelvis vid grävning nära vägar eller
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på kommunal mark. Dessa processer behöver fungera för att skapa
förutsägbarhet hos den aktör som bygger bredband.

Sverige har råd att säkerställa likvärdig tillgång till bredband.
Efterfrågan och behovet finns. Nu är det politikens vilja som avgör.

4 Likvärdig uppkoppling på landsbygd som i tätort. Röster har höjts
för att ersätta fiberutbyggnaden på landsbygden med enklare alternativ
som inte klarar framtidens krav på uppkoppling av hög kapacitet.

Terese Bengard, verksamhetsledare Hela Sverige ska leva
Palle Borgström, ordförande LRF
Mikael Ek, vd Svenska stadsnätsföreningen
Günther Mårder, vd Företagarna
Thomas S Nilsson, ledare Byanätsforum "

Landsbygden har samma behov av tillgång till digital infrastruktur
som övriga samhället. Även utbyggnaden av 5G kommer att påverkas
av tillgången till fibernät vilket tydliggör behovet ytterligare. Att sänka
kraven på den teknik som erbjuds landsbygden riskerar därför att
skapa ett digitalt utanförskap för de företag och hushåll som lever och
verkar på landsbygden.
5 Regelverk som möjliggör effektiv utbyggnad. Sveriges kommuner
är, via sina stadsnät, sammantaget den största aktören på
bredbandsmarknaden. Nuvarande regelverk gör att de inte får ansluta
kunder utanför sina egna kommuner. Detta skapar en ineffektiv
utbyggnad där hushåll och företag befinner sig nära ett fibernät men
där lagstiftningen gör att de inte ges möjlighet att anslutas. Därför
behöver dagens regelverk ändras så att landets stadsnät undantas från
den så kallade lokaliseringsprincipen.
Vi vet att Sverige vill ligga i framkant jämfört med många andra
länder. Men att hushåll och företag i städerna har en flora av
högkvalitativa uppkopplingsalternativ är ingen tröst för den företagare
eller invånare som befinner sig i ett område dit fiberutbyggnaden inte
nått fram. Det övriga samhällets snabba omställning riskerar i stället
att förstärka det digitala utanförskapet ytterligare.
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”Vi bär varandra. Andas, gråter och
skrattar tillsammans”
DN FREDAG 19 JUNI 2020
Intensivvårdspersonalen på Södersjukhuset går mot en ledighet
som när som helst kan avbrytas. Och vilka ärr tre månaders
pandemi skapat har de inte hunnit tänka på. Specialistläkaren
Karin Hildebrand frågar sig hur personalen kommer att klara av
den nya normaliteten: – Vi är väldigt mycket varandras liv just
nu. Vi bär varandra.

Vändningarna görs för att förbättra patientens syresättning. Momentet
innebär stora risker för de svårt sjuka. Ett normalår gör personal några
enstaka vändningar. I år har man ibland behövt göra tolv vändningar
på ett arbetspass.
När covid-19 slår hårt, då slår sjukdomen mot det allra mest kritiska
för människans överlevnad. Förmågan att andas fritt. Intensivvården
ska se till att organen fortsätter att fungera och att patienten har chans
att överleva.
Det är en vård som tär. För varje dag som går förtvinar patientens
muskler.

I salen svävar tre personer mellan liv och död. Utanför fönstret är en
av Stockholms soliga junimorgnar bedrägligt vacker.

– Två decimeter åt sidan, och två decimeter uppåt, säger Karin
Hildebrand bakom visiret.

Karin Hildebrand styr gruppen av läkare, sjuksköterskor och
undersköterskor som ska vända en man från bukläge till rygg. De
omringar hans säng i skyddsutrustning. Mannen är sövd och kopplad
med slangar till en nästan ljudlös respirator. Karin Hildebrand hör den
bara om något är fel.

Vändningen av mannen startar.
○○○

Hon fokuserar på luftvägarna och att tuben som går ner i mannens
kropp sitter säkert. Hon kastar blickar på skärmen som visar värdena:
puls, blodtryck, syresättning, andningsfrekvens, kroppstemperatur.
Siffrorna lyser i grälla färger.
När mannen hostar ger Karin Hildebrand honom propofol. Preparatet
söver honom djupare. Därpå ordinerar hon esmeron, som i princip
förlamar musklerna. Hennes röst är burkig men bestämd bakom
munskydd och visir.

Nära 1 500 patienter med covid-19 har vårdats på Södersjukhuset
sedan den 9 mars, varav 260 på sjukhusets intensivvårdsavdelningar.
Rummen de nu arbetar i är avsedda för operationer men byggdes på en
vecka om när intensivvårdsplatserna i våras skalades upp från 16 till
60.
Som specialistläkare i anestesi och intensivvård har Karin Hildebrand
sett många av de mest allvarligt sjuka i covid-19. En tid handlade varje
larm på hennes sökare om någon som kippade efter luft. I varje bås i
varje sal låg en patient.
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Hon drevs till intensiven på grund av den omedelbara närvaron till det
yttersta i livet: död, liv, räddning, sorg. Hon gillar lagarbetet,
variationen och den avancerade teknologin.
Pandemin innebar att platsen för första gången ingav ett visst obehag.
Hon fick börja räkna med att det fanns virus överallt, att hon själv
kunde bli sjuk. Bakom gasmasken uppstod en olustig klaustrofobisk
känsla.
Före besöket samtalar vi på telefon under två månaders tid. Varje gång
är hon på väg till eller från jobbet. Ledigheten är som längst ett dygn.
Hon återkommer till beskrivningar som ”tunnelseende” och en känsla
av att vara ”extremt mycket i nuet”.
– Man förhåller sig. Vem skulle jag vara annars?
Hon minns när de efter larm från Italien förstod hur viruset kunde slå.
Hon bidrog till snabbutbildningarna av personal från andra
avdelningar: kirurger, neurologer, barnläkare fick lära sig
intensivvård.
Inför kursen frågade hon deltagarna vad de ville få ut av den. Ett svar
innehöll en önskan om att bli mindre rädd. Efter kursen var personen
ännu räddare.
– Kanske var jag ensam om att bli lugnare. Vetskapen om att massor
av kloka kollegor skulle stå vid vår sida hjälpte mig mycket, säger
Karin Hildebrand.
I rollen som läkare kan man vara ett ögonvittne. Karin Hildebrand
tänkte på det när hon den 6 april ställde upp i SVT:s Aktuellt och

berättade om att personalen slagits av hur många unga friska personer
som blir allvarligt sjuka i covid-19.
I sociala medier hyllades hon för sin insats och programmet har
fortsatt att bjuda in henne. Hon kan tänka sig att vara med om hon
känner att hennes vittnesmål kan bidra – men hon vill inte ”tycka till
om allt möjligt”.
Den där första gången i tv ville hon förmedla en bild från verkligheten,
addera färg till den kris som många inte kunde se med egna ögon.
– Inom vården fanns en stor samling människor som stod redo att
hjälpa till, men någon beredskap i samhället fanns inte.
○○○
Vändningen av mannen går bra. Dygnet runt kommer personalen
fortsätta att övervaka honom. Bakom sängen gnistrar solljuset, på håll
ser man Stadshusets torn.
En annan patient på avdelningen är vaken. Han vickar på sina tår.
Personal förbereder ett Facetimesamtal till hans hustru. Karin
Hildebrand återkommer till betydelsen av kommunikation med patient
och anhöriga och hennes vilja att nå en punkt där man delar samma
verklighet.
– Jag har ofta tänkt att det är en styrka som läkare. Att vilja komma
nära individen. Att våga känna mycket och våga tycka saker är
jobbiga.
Våren 2020 blir det ibland svårt. Patienternas symtom liknar varandra
så. Många är sövda med stängda ögon och skyddsutrustningen bildar

127

ett nytt lager. I stunder har hon funderat på om hon och kollegorna
måste avhumanisera för att orka med.

– Man har i alla fall fått testa lite var gränsen går, säger Erika
Backman.

Senare släpper den känslan. När de väcker en patient som varit sövd i
fyrtio dagar och hjälper till med ett videosamtal till en vän. När
personalen samlas i korridoren och applåderar en patient som skrivs ut.

De har arbetat på krislägesavtal. Det innebär mer betalt – men medför
längre och oregelbundna arbetstider. Övriga delar av livet blir satt på
vänt. De skämtar om att någon borde kolla hur mycket mer
antidepressiva som vårdpersonal nu använder.

När en anhörig kan komma hit och ta avsked, även om det sker i full
skyddsutrustning eller på avstånd genom en glasruta.

Tuffast är det för sjuksköterskorna, säger Karin Hildebrand och nickar
mot kollegorna. De har tejpat skavsårsplåster i sina ansikten för att
skydda trycksåren från skyddsmaskerna och stått fjortontimmarspass
och övervakat patienter som när som helst kan dö.

– Då går det inte att hålla tillbaka. Men det är nästan skönt att inte
kunna göra det, även om det kostar energi. Det visar att jag i grunden
inte är omprogrammerad.
När man som besökare går in genom dörrarna till intensivavdelningens
korridor är lugnet det första man slås av. Mycket personal som rör sig,
men ingen som springer eller talar högljutt. Snabbt märker man
hudlösheten. Om man frågar personalen hur de mår får man ett ärligt
svar: trötta men förberedda på att det inte är slut.
I fikarummet går de in och ut. Spritar händer, tar en kaffe i maskinen,
spritar händer. På väggen sitter handskrivna tackkort från anhöriga.
I juni är det lugnare än tidigare. Patienterna är färre och rutiner sitter.
Men allt kan förändras från dag till dag. Vem som helst kan drabbas
hårt och många kan bli allvarligt sjuka snabbt, säger de.
Vilka är varningssignalerna för att man snart inte orkar längre? Under
en paus runt fikabordet tar Karin Hildebrand upp frågan med
intensivvårdssjuksköterskorna Hedvig Bruno och Erika Backman.
– Jag vet inte, säger Hedvig Bruno.

De säger att de varken hunnit eller orkat reflektera över vad de sett,
men att flera har stressymtom. Erika Backman berättar att hon kan bli
arg för minsta lilla. Hedvig Bruno berättar att hon mått ”skit” och är
förbannad på folk som inte följer rekommendationerna.
– Vi är rädda för vad som kan hända efter midsommar. Vi har det
hängande över oss hela sommaren. Skiter det sig så åker vi på det igen,
säger Hedvig Bruno.
I sommar är sjukhusets mål att ha 25 iva-platser öppna, närmare
dubbelt så många som en vanlig sommar. Om det håller kommer
personalen få fyra veckors semester.
Förra veckan rapporterade SvD om uppgifter från läkare att sjukhuset
redovisar färre iva-platser än vad man egentligen har för att personalen
ska få semester. Sjukhusets vd Mikael Runsiö tillbakavisar det och
förklarar rapporter att patienter flyttats till andra sjukhus med att man
måste säkerställa att viss överkapacitet finns om trycket ökar igen.
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– Om pandemin tar fart igen, då kommer man i ett annat läge. Men vår
absoluta förhoppning är att personalen ska få vila sig. Det är en
patientsäkerhetsrisk om personal är slutkörd också, säger han.
○○○

jobbet, som de också använder nu: Karin Hildebrand springer, Erika
Backman gör yoga och mediterar, Hedvig Bruno drar till stallet.
Sedan går de tillbaka. Karin Hildebrand beskriver personalen som en
teaterensemble som spelar varje dag. Ljuset är på dem, adrenalin
pumpar i deras kroppar och de är mer lojala än någonsin.

Enligt studier har mellan 20 och 30 procent av vårdpersonal i vissa
länder under pandemin utvecklat symtom på depression, ångest,
utbrändhet eller utmattning. Det berättar Aleksandra Sjöström-Bujacz,
forskare och psykolog vid Karolinska institutet.

– Vi är väldigt mycket varandras liv just nu. Vi bär varandra. Andas,
gråter och skrattar tillsammans. När det här lägger sig kommer det så
klart vara en lättnad. Men också en form av tomhet.

Hon studerar hur vårdpersonal påverkas av pandemin och de ökade
påfrestningarna. Men det första hon betonar är människans styrka. Vår
motståndskraft är i regel hög. De flesta klarar av press, även efter stora
kriser.

Hugo Lindkvist
hugo.lindkvist@dn.se "

– Arbetet i vården har länge varit krävande. Fysiskt, men även
emotionellt. Coronapandemin gör det inte lättare men kanske
uppmärksammar den främst redan existerande problem, säger
Aleksandra Sjöström-Bujacz.
Återhämtning och socialt stöd, inte minst av kollegor, är nycklar för att
klara sig. Men att förvänta sig att vårdpersonal ska få semester och
sedan kunna köra på för fullt igen är för enkelt, säger Aleksandra
Sjöström-Bujacz.
– Vi behöver alla folk som bryr sig om oss, människor som kan prata
när vi behöver det.
Läkare och sjuksköterskor på intensiven är också vana vid tuffa
förhållanden. De har sedan tidigare egna strategier för att släppa
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" Samhällsbärarna berättar
DN FREDAG 19 JUNI 2020
Pandemin sveper över Sverige. De som står längst fram när
samhället ska möta hotet är vanliga människor, i viktiga roller.
”Det spelar ingen roll hur mycket man sover, man kommer ändå inte i
kapp”
Namn: Emma Helin.
Ålder: 29.
Yrke: Intensivvårdssjuksköterska på Södersjukhuset.
Jag är väldigt orolig inför sommaren. Det är kanske en andra våg på
väg och vi är mindre bemannade och har mycket ny personal som ska
ersätta de som går på semester. Bara tanken på en ny smäll av viruset
känns jättejobbig. Det spelar ingen roll hur mycket man sover, man
kommer ändå inte i kapp. När allt började gick vi in i ett ”fightmode”
och bara körde. Det gör folk fortfarande, hjälper och stöttar varandra.
Men man märker att folk kan bli vassare i tonen när de är trötta. Vi är
vana vid sjuka patienter, men det har varit svårt att se så många yngre
dö.
”Mina minnesbilder är surrealistiska. Det var inte Sverige, det jag såg”
Namn: Hedvig Bruno.
Ålder: 45.
Yrke: Intensivvårdssjuksköterska på Södersjukhuset.
Jag har mått skit och haft stressymtom: illamående, huvudvärk,
sömnsvårigheter. Vi har stått inne i salarna och övervakat tre patienter
som man tror ska dö bara man blinkar. I början kändes det som alla
dog. Man visste ingenting, man kunde ingenting. Det har lugnat sig
lite nu, men mina minnesbilder är surrealistiska. Det var inte Sverige,

det jag såg. Jag blir arg när jag ser att folk inte håller avstånd. Visst, i
Stockholm går det att öka kapaciteten igen, men tänk vad som kan
hända på Gotland eller i Halland om det skiter sig i sommar.
”Jag blir trött, och samtidigt väldigt, väldigt arg. På allt”
Namn: Erika Backman.
Ålder: 41.
Yrke: Intensivvårdssjuksköterska på Södersjukhuset.
Vi har jobbat på toppen av vår intellektuella, fysiska och emotionella
förmåga i så många timmar. När det här drog i gång tänkte jag så här:
”Om tio år ska jag känna att jag var där, jag var modig som fan och
gjorde det jag skulle och är utbildad för.” Nu, när det blivit lugnare, är
det första gången tankarna börjar landa. Men allt är fortfarande ett
töcken. Jag blir trött, och samtidigt väldigt, väldigt arg. På allt. Det
finns inget utrymme kvar – man är så upptrappad hela tiden. Det som
gör att jag orkar är den sammanhållning som finns här.
”Det har varit väldigt bra, folk är trevliga mot varandra och
omhändertagande”
Namn: Darius Sairafi.
Ålder: 42.
Yrke: Specialistläkare på hudkliniken på Södersjukhuset.
Vi fick ett mejl tidigare i våras om att det behövdes folk som har
erfarenhet av anestesi och intensivvård. Jag funderade någon dag men
tänkte att det skulle kännas jättedåligt efteråt om jag inte ställde upp.
Jag ville hjälpa till. Det har varit väldigt bra, folk är trevliga mot
varandra och omhändertagande. Om jag måste fråga om något så får
jag alltid hjälp. Det är lugnare nu också. Efter arbetspassen kan man
vara trött fysiskt, men det känns bra när man kommer hem. Jag har
nog alltid vara ganska bra på att släppa jobbet.
Hugo Lindkvist hugo.lindkvist@dn.se
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vissa har haft en del märkliga neurologiska fenomen redan tidigt i
förloppet, som förlust av lukt och smak.

" Vissa kan visa tecken på hjärnskada vid
svår covid-19

Krampanfall och att covid-19 kan bilda blodproppar som kan sätta sig
i hjärnan ingår också i symtombilden.

DN FREDAG 19 JUNI 2020

På Sahlgrenska akademin har man nu undersökt om covid-19 kan
orsaka skador på hjärnan i en unik studie. 47 patienter med mild,
måttlig och svår covid-19 har fått lämna blodprover under
vårdförloppet. Proverna har sedan analyserats för biomarkörer på
hjärnskada.

Vissa patienter som blir sjuka i covid-19 kan drabbas av
hjärnskada, visar en ny studie från Sahlgrenska akademin vid
Göteborgs universitet. Komplikationen är dock ovanlig, och
forskarna kan i nuläget inte säga om skadorna blir bestående.
– I den här studien har vi mätt proteiner som läcker ut vid
hjärnskada och de är förhöjda vid svår covid-19, säger Henrik
Zetterberg, professor i neurokemi vid Sahlgrenska akademin.
De flesta som smittas med coronaviruset sars-cov-2 får oftast bara en
lättare förkylning. Men i vissa fall blir smittade allvarligt sjuka och
behöver sjukhusvård. De patienterna har ibland visat påtagliga symtom
på att hjärnan inte fungerar som den ska med bland annat förvirring,
krampanfall, minnesproblem och avsaknad av smak och lukt. Smakoch luktbortfall kan dock även vara symtom på mild covid-19.

Resultatet från studien, som har presenteras i tidskriften Neurology,
visade att en av biomarkörerna ökade redan vid måttlig covid-19, alltså
hos patienter som inte behövde respiratorvård.
– Det är en kombination av olika saker som kan skada hjärnan och det
är mer vanligt hos covid-19 än man har sett vid annan typ av sjukdom,
vid vanlig influensa ser det inte ut så här. Men man måste komma ihåg
att det är ovanligt, säger Henrik Zetterberg.

– Det här är något som många kliniker har misstänkt under den här
våren. Det visade sig ganska tidigt i Italien och även i Wuhan i Kina
att patienter som blev allvarligt sjuka i covid-19, och framför allt bland
dem som hamnade i respirator, blev mer påverkade
hjärnfunktionsmässigt jämfört med andra iva-patienter, säger Henrik
Zetterberg.

Om det är viruset eller immunsystemet som orsakar hjärnskadorna är
fortfarande oklart.

– Det har till exempel varit svårt att väcka patienter efter att de har
blivit bättre i lungfunktionen, de har varit extremt trötta, förvirrade och

Forskarna kan heller inte svara på om skadorna blir bestående
eftersom det är en ny sjukdom och man inte har någon data på
patienterna över tid ännu. Även om man inte får tillbaka nervceller

– Där behövs mer forskning. Viruset skulle kunna inducera en
immunsystemreaktion som angriper hjärnceller och att det blir för
mycket, säger Henrik Zetterberg.
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som man har förlorat går det att rehabilitera hjärnans funktioner till
viss del efter en sjukdom.

" Finansministern: Botten kan vara nådd

– Efter stroke på grund av blodproppar får man skador som blir
bestående men genom träning kan man få friska nervceller att överta
funktioner.

DN FREDAG 19 JUNI 2020

Enligt Henrik Zetterberg kan resultaten från studien användas i vården
av covid-patienter och bidra till att vara vaksam på symtom redan i ett
tidigt skede av sjukdomen. Han tror också att läkemedlet dexametason,
en steroid som hämmar immunsystemet, kan vara gynnsamt mot de
här skadorna på hjärnan.
– Omedelbart tycker jag att man borde börja följa de här patienterna
som är svåra att väcka och mäta de här markörerna och se om man
behöver sätta in behandling med dexametason eller något annat.
Katarina Lagerwall
katarina.lagerwall@dn.se"

I höstbudgeten är det dags för åtgärder som återstartar ekonomin.
Den bedömningen gör finansminister Magdalena Andersson
utifrån flera tecken på att läget har ljusnat. – Data tyder på att
botten är nådd, säger hon.
Magdalena Andersson (S) ser flera tecken på en något ljusare situation
än tidigare under våren. Det är bland annat det som kallas
inköpschefsindex men finansdepartementet har även studerat annan
data, som bordsbokningar och korttransaktioner.
Finansministern betonar att läget fortfarande är allvarligt. Prognoserna
är dock något stabilare nu än tidigare även om mycket alltjämt är
osäkert.
– Det kommer inte helt ny information varje dag, säger Magdalena
Andersson.
Ändå presenterar hon mer negativa siffror för helåret 2020 än i april.
BNP antas falla med 6 procent istället för 4. Försämringen är dock inte
lika stor som finansministern hade befarat. Den offentliga sektorns
skuld landar på 45,7 procent av BNP istället för 39,9. Huvudskälet till
det är att de statliga åtgärderna för att stötta näringslivet i nuläget har
en prislapp på 255 miljarder kronor.
Att prognosen för tillväxten skrivs ner samtidigt som det syns tecken
på en ljusning förklarar Magdalena Andersson så här:
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– Bedömningen är att BNP-fallet blir djupare andra kvartalet än vi
trodde i april. Samtidigt tyder data på att botten är nådd. Så vi är på
väg upp men från en lägre nivå och lite långsammare än vi antog i
vårpropositionen.

" De stulna regalierna tillbaka i Strängnäs

Utifrån den här prognosen, är det aktuellt med fler stöd för att det
svenska näringslivet ska klara sig?
– Vi kommer med en budgetproposition i höst och där kommer det att
finnas åtgärder. Min bedömning är att det kommer att behövas
stimulanspaket även för 2021 och kanske 2022. Men får vi en sämre
utveckling kan det bli aktuellt med åtgärder tidigare.

Två år efter den fräcka stölden är regalierna nu tillbaka på sin plats i
Strängnäs domkyrka. Restaurerade, rengjorda – och i säkrare förvar än
tidigare.

När är det aktuellt med åtgärder som syftar till att få igång
ekonomin igen och inte bara att rädda företag?
– Om vi tror att vi har en återhämtning nu så kan det finnas läge med
också stimulansåtgärder. Den bedömning vi gör i dagsläget är att det
kommer att vara aktuellt med stimulanser i budgetpropositionen i höst.
Vad är det största orosmomentet som du ser framåt?
– Det handlar om hur världsekonomin utvecklas. Det är väldigt viktigt
för svenska exportföretag, säger Magdalena Andersson.
Hans Rosén
hans.rosen@dn.se "
"Helåret 2020, procentuell förändring (om inte annat anges). Prognosen i april inom parentes.
BNP –6,0 (–4,0)
Hushållens konsumtion –5,9 (0,1)
Export –9,0 (–6,0)
Arbetslöshet * 9,3 (9,0)
Off. sektorns sparande** –7,8 (–3,8)
Off. sektorns skuld ** 45,7 (39,9)
* Procent av arbetskraften
** Procent av BNP "

DN FREDAG 19 JUNI 2020

När drottning Kristina den äldres och kung Karl IX:s
begravningsregalier stals fick det stor uppmärksamhet. Nu, nästan två
år senare, eskorterades de av polis tillbaka till sin plats i Strängnäs
domkyrka.
Christer Nilsson, chef för utredningsenheten Noa, säger att han är stolt
över att ha löst fallet.
– Detta har varit en utredning som ställt stora krav på den polisära
verksamheten och där våra medarbetares olika kompetenser har fått
komma till användning. Samtidigt har samverkan mellan Noa och
polisregion Öst varit avgörande. Att vi kan lämna tillbaka regalierna är
ett resultat av det fina polisarbetet som ligger bakom och jag som chef
känner en stolthet i det vi gjort”, säger han.
TT "
Moderatledaren bor ett par hundra meter från de vackra sakerna.
Förhoppningsvis är han så glad över dem att hans politik blir
mycket bättre.
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1000 liter när man bekämpar skogs- och markbränder med
vattenbombning.

" Stor risk för skogsbränder i stora delar av
Sverige

En anledning till inköpen av flygplanen är klimatförändringarna, som
gör att problemet med skogsbränder riskerar att bli ännu större i
framtiden, enligt MSB. Men frågan fick även nytt liv efter de
omfattande skogsbränderna under den extremt varma och torra
sommaren 2018.

DN LÖRDAG 20 JUNI 2020
Det torra och soliga vädret har ökat risken för skogsbränder i
flera delar av landet. I Götaland samt delar av Svealand och
mellersta Norrland är det mycket stor risk och det råder
eldningsförbud på många platser. Sveriges två nya brandflygplan
har satts in för första gången för att bekämpa en markbrand i
Uppsala län.

På flera platser råder det även eldningsförbud, bland annat i
Stockholms, Västra Götalands län, Kalmar, Blekings och Jämtlands
län utom Åre. Den som planerar att ge sig ut i naturen och tänker göra
upp eld eller samlas med vänner för en grillkväll bör därför kontrollera
detta först.

Midsommarhelgen inleddes med strålande solsken och höga
temperaturer på många håll. Det vackra vädret och den torra våren
innebär samtidigt en ökad risk för skogs- och markbränder. SMHI:s
karta över brandrisken i Sverige visar att det i nuläget råder mycket
stor risk i Götaland samt delar av Svealand och mellersta Norrland.

Vid ett eldningsförbud är det endast tillåtet att grilla på iordningställda
grillplatser eller hemma på tomten. Räddningstjänsten avråder från att
använda engångsgrillar.

– Under veckan har vi ryckt ut på flera markbränder. Då fick vi
använda de nya brandflygen för första gången, säger Christer
Wahlström, ledningsbefäl räddningscentral Mitt.

– Har man en engångsgrill bör man ställa den så att den inte står direkt
på gräsmattan. Det är även bra att ha med sig vatten att hälla på om det
börjar brinna när man grillar, säger Christer Wahlström .

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har upphandlat
två brandflygplan av Saab. De vattenskopande planen har varit redo att
tas i bruk vid skogsbränder från och med maj och insatsen i Uppsala
var premiärturen.

Om man inte ser till att elden är ordentligt släckt kan det ligga kvar
härdar och pyra i marken och börja sprida sig med blåsten. Ju torrare
det är i naturen, desto större är risken för att det kan fatta eld.
– Man ska vara noga med att se så att man har släckt ordentligt innan
man lämnar platsen, säger Christer Wahlström.

Christer Wahlström berättar att planen tar 3 000 liter vatten som de kan
släppa per tur, vilket kan jämföras med en helikopter som kan ta 500–
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Under helgen kan molnigheten tillta och det kan komma regn med
inslag av åska i framför allt södra Sverige. Enstaka regnskurar kan
även leta sig lite längre norrut.

" DN-läsarnas frågor om viruset – 13 läkare
svarar

På söndag kommer en front med regn som drar in från sydväst under
eftermiddagen, och rör sig i nordostlig riktning under kvällen och
natten mot måndag.

DN LÖRDAG 20 JUNI 2020

Katarina Lagerwall
katarina.lagerwall@dn.se "
"CFakta.
Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna
fasta bränslen i naturen. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på
egen tomt och på fasta grillplatser. Det är även tillåtet att använda
friluftskök som drivs av gas eller vätska.
Förbudet kan vara begränsat till enskilda kommuner eller län, så det är
viktigt att du tar reda på vad som gäller där du befinner dig.
Det är alltid den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om
rådande riktlinjer följs. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.
Källa: Storstockholms brandförsvar "

Kan vi förvänta oss en andra coronavåg i höst? När får jag träffa
barnbarnen och hur smittar egentligen covid-19? DN:s läsare fick
chansen att ställa sina frågor om coronaviruset till en läkarpanel
med expertkunskaper inom flera områden.
Hur testar jag mig?
Fråga: Är sommarboende på Ingarö men mantalsskriven i Vgregionen. Jag och min man är sjuka sedan en dryg vecka tillbaka med
bland annat feber, smak- och luktbortfall, halsont, snuva med mera och
skulle vilja testa oss för att se om vi har en aktiv infektion, men det går
inte att boka en tid för test då appen för SLL endast verkar fungera för
personer mantalsskrivna i Stockholm. Hur gör vi då?
Magnus Isacson: Om du har en pågående infektion och vill testa men
inte har tillgång till ”Alltid öppet-appen” så kan du kontakta närmaste
vårdcentral och höra om det finns möjlighet att ta prov via dem. Om
du inte är allvarligt sjuk måste du ju inte ta ett prov utan kan också
vänta till senare när du tillfrisknat och ta antikroppsprov men jag
förstår att du gärna vill ha svar och då kan man som sagt kontakta
närmaste vårdcentral.
Hur ska jag tänka kring barnafödsel?
Fråga: Jag kommer föda barn i sommar. Är det något särskilt jag
behöver tänka på kring nyfödda och covid-19? Som gravid och särskilt
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höggravid har jag ju varit extremt försiktig när det gäller alla sociala
kontakter, kan jag slappna av lite mer nu?

Henriettæ Ståhlbrandt: Lungorna har inte så många olika sätt att
reagera på förändringar, och ground-glass är ett av dem. Det ser vi vid
en rad olika orsaker – dålig inandning vid undersökningstillfället,
många olika sorters inflammationer och infektioner, cancer, med flera.

Karin Pettersson: Jag tycker att du ska försöka undvika att bli smittad,
det är enormt jobbigt att föda barn när man har en pågående infektion.
Folkhälsomyndighetens råd är viktiga att följa.

Utbredningen av förändringarna kan tala för en viss sjukdom, till
exempel covid-19, men det är vanskligt att ställa diagnosen med
datortomografi. Vid vissa ovanliga tillfällen kan det dock vara så vi
ställer diagnosen – till exempel när vi inte hittar virus i upprepade
PCR-prover och patienten har både typiska symptom och fynd vid
datortomografi som talar för covid-19.

Tobias Alfvén: Barn drabbas sällan av svår covid-19. Vi är dock mitt
uppe i en pandemi och det är viktigt att vi alla undviker att smittas
eller föra smittan vidare. Så bäst är att träffa de utanför familjen
utomhus, och att de utanför familjen får vänta med att ge den nyfödda
den där pussen eller kramen man så gärna vill ge. I Stockholm har vi
också sett att det är fler barn i åldrarna 0–1 år som sjukhusvårdats på
grund av covid-19 än barn i andra åldrar (men det är få barn generellt,
så det är fortfarande ovanligt).

Hur länge har jag antikroppar?
Fråga: Hej, hur länge finns antikropparna kvar? Kan man vara immun
tack vare så kallade minnesceller och går de att påvisa via
provtagning?

Kan diarré vara ett symtom?
Fråga: Kan covid-19 visa sig med enkom diarré som
sjukdomsförlopp? Det vill säga diarré i flera dagar men inget mer.
Ardavan Khoshnood: Vi har på landets akutmottagningar sett patienter
som sökt med enbart diarré och haft covid-19. I vanliga fall visar dessa
patienter luftvägssymptom så smått. Men det har funnits fall med
enbart ”isolerad” diarré.
Är ground-glass förändringar tillräckliga för diagnos?
Fråga: Vilka andra sjukdomar kan ge ground-glass-förändringar på
röntgen? Är typiska ground glass-förändringar men negativa prover
tillräckligt för diagnos?

Tobias Allander: Vi vet ännu inte hur länge antikropparna blir kvar.
Det är möjligt att man kan vara immun utan antikroppar, särskilt om
man en gång haft antikroppar. Det finns ännu inget prov att ta som kan
testa det, men det pågår mycket forskning på området.
Får alla antikroppar?
Fråga: Får alla som haft covid-19 antikroppar? Det verkar som att
många som varit sjuka länge (5-10 veckor eller mer) aldrig utvecklat
antikroppar, men att de har T-cellsimmunitet. Kan det stämma?
Tobias Allander: De allra flesta som haft ordentliga symtom får
antikroppar, däremot är det mer osäkert när det gäller de som haft
väldigt lindriga symtom. Om inget annat laboratorietest gjorts som
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påvisar covid-19 kan man nog inte vara säker på vilken sjukdom man
haft.
Vilken diabetes påverkar mest?
Fråga: Vilken typ av diabetes har högst risk i samband med en
covid-19 infektion?
Stefan James: Den diabetes som inte är väl kontrollerad är sämst. Det
gäller oftast typ 2 eftersom den behandlas med kost och motion samt
läkemedel.
Kan jag träffa mina barn utomhus?
Fråga: Jag är 83 och har underliggande sjukdomar. Bör jag kunna
träffa mina barn utomhus på ordentligt avstånd?
Magnus Isacson: Ja, det tycker jag.
Finns det en ökad risk för epilepsianfall?
Fråga: Jag har Tegretol och Absenor, epilepsimedicin. Om jag hamnar
på intensiven för covid-19 , kommer jag att få epilepsianfall, om inte
medicinen täcker för att få anfall?
Märit Halmin: Vi har inte sett någon ökad risk för epileptiska anfall
hos våra intensivvårdade patienter hittills. Dessutom är vi noggranna
att fortsätta ge antiepileptisk behandling i droppform hos de patienter
som är sövda. Jag skulle därför inte oroa mig för detta i ditt fall.
Hur lång är inkubationstiden?
Fråga: Hur lång tid tror man i dag att inkubationstiden är för viruset?
Ardavan Khoshnood: Inkubationstiden är mellan 2–14 dagar. De flesta
visar symptom efter dag 5–6.

Kan diagnos ställas med snabbsänka?
Fråga: Kan man genom en snabbsänka kolla att man inte har något
virus i kroppen och därmed utesluta att man har covid-19?
Ardavan Khoshnood: En mycket intressant fråga som du ställer. På
akuten använder vi snabbsänka (CRP) hela tiden för att se om en
patient har en infektion i kroppen. Vid covid-19 är CRP oftast hög,
men det beror väldigt mycket när i sjukdomsförloppet som man söker
vård och provet tas. Vi har haft enstaka patienter på akuten som haft
lätt förhöjt CRP enbart i samband med covid-19. Att således använda
enbart CRP för att kunna verifiera eller utesluta covid-19 är inget att
rekommendera.
Kan lukt- och smakbortfall vara bestående?
Fråga: Hur länge är smak och luktsinnet borta efter covid-19? Hur stor
är risken att det blir bestående?
Ailyn Yilmaz: Det kan vara borta i flera veckor, men risken att det blir
bestående är extremt liten.
När kan vi bo ihop som familj?
Fråga: Jag är riskgrupp på grund av kronisk sjukdom och har inte bott
tillsammans med min familj de senaste månaderna eftersom barnen
måste gå i skolan och maken arbeta. Men hur är det, om de skulle testa
positivt på antikroppstest, kan vi bo ihop som en familj igen då?
Stefan James: Om barnen haft symtom och testat positivt med
antikroppstest kan man med ganska stor sannolikhet säga att de är
immuna och inte kan smitta igen.
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Kan vi använda samma kök?
Fråga: Kan jag och min dotter använda samma kök fast vid olika
tillfällen? Jag är 70-plus.

kan det vara påfrestande för mammans andning och hjärtverksamhet
och man kan behöva förlösas tidigare. Sen är vi i vården tacksamma
om så få av våra patienter som möjligt är smittade. Vid en förlossning
är man ju ganska nära varandra som mamma och personal.

Anders Johansson: Det är mycket liten risk för smittöverföring om
man inte är i köket samtidigt. Smittrisken är starkt knuten till att vara
nära en annan person som är smittsam, till exempel att man umgås på
nära håll i samma rum. Det kan vara möjligt att smittas via föremål om
en smittsam person nyligen hostat på föremålet eller det på annat sätt
hamnat sekret från mun och luftvägar på föremålet. Men det tycks
mycket ovanligt. Om du och din dotter båda känner er friska och
sköter köket med bra hygien så tycker jag att ni kan dela kök.
Hur stor är risken att drabbas som ung?
Fråga: Man läser titt som tätt om unga ”fullt friska” som blivit
jättesjuka av covid-19. Detta skapar väldigt mycket oro hos vissa och
det finns sällan med någon statistik som nyanserar bilden. Hur stor är
risken att man som fullt frisk, vältränad (inkl lågt BMI) person i 30årsåldern blir allvarligt sjuk och behöver sjukhusvård på grund av
covid-19?

Eva Uustal: Nej, det finns inget som tyder på att man bör avstå från att
bli gravid på grund av pandemin. Det finns inga data som talar för att
viruset påverkar fostret. Om man blir svårt sjuk under sen graviditet

Magnus Isacson: Minimal. Jag skulle inte oroa mig för att detta är en
potentiell smittkälla. Man får hoppas att det företag som plockar maten
följer hygienrutiner. Det är viktigare att tvätta händerna och hålla
avstånd.
Kan jag smittas under skogspromenaden?
Fråga: Hur stor är risken att bli smittad om man möter någon som är
smittad i skogen när man promenerar? Är inte alltid lätt att hålla
avstånd och många är väldigt nonchalanta. Är orolig varje gång jag
möter någon försöker hålla andan men går inte alltid

Ailyn Yilmaz: Den risken är extremt liten, men inte obefintlig och
eftersom vi inte vet vem som kommer att drabbas av allvarlig covid-19
bör man vara försiktig.
Bör jag bli gravid?
Fråga: Hej! Avråder ni från att försöka bli gravid just nu?

Kan fryst mat smitta?
Fråga: Handlar mat via internet. Ofta är maten förpackad i plast och
kanske plockad av någon som smittar. Om varan fryses ner, hur stor är
risken att covid-19 överlever i frysen?

Anders Johansson: Risken att bli sjuk beror väldigt mycket på hur lång
tid man är nära en smittsam person. Så ett snabbt möte på promenad är
en minimal risk. Det ska du inte gå omkring och vara rädd för. Håll
avstånd som du redan gör och promenera på.
Finns det helt symtomfria personer?
Fråga: Finns exempel på helt symtomfria SARS-CoV-2-infekterade
eller får alla åtminstone en lindrig förkylning?
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Ardavan Khoshnood: Det finns exempel på mycket lindriga symtom
och till och med inga symtom alls. Detta gäller främst yngre individer.
Hur vet jag om lungorna återhämtar sig?
Fråga: Hej! Jag hade med största sannolikhet covid-19 i mars och
april. Jag har astma sedan tidigare och min andning har varit fortsatt
dålig sedan jag insjuknade, även om det blivit bättre. Kan det vara bra
att besöka min astmaläkare och göra spirometri för att se så att allt står
rätt till? Eller hur ska man gå till väga för att se om lungorna
återhämtar sig?
Stefan James: Om man inte blir bra efter en kort tid tycker jag att man
ska låta sig undersökas för att utesluta någon komplikation såsom
propp i lungorna. Om man blir stadigt bättre kan man nog avvakta och
vara lugn.
Kan jag smittas i simbassängen?
Fråga: Jag undrar hur coronaviruset beter sig i vatten? Jag simmar
gärna och undrar hur stor är risken att få smitta via vatten till exempel
i simbassängen?
Aylin Yilmaz: Du kan fortsätta simma lugnt. Det finns inget som tyder
på att covid-19 kan smitta via ordentligt klorerade simbassänger.

sig då vi inte har några studier på den fronten. I allmänhet kan jag säga
att syrgasbehandling ska baseras på flera olika faktorer:
andningsfrekvens (hur många gånger i minuten som man andas),
saturation (blodets syrgasmättnad), patientens allmäntillstånd osv.
Direkt svar på din fråga gällande syrgas och covid-19 får nog bli: vi
vet inte.
Finns det belägg för fosterskador?
Fråga: Finns det något känt om eventuella fosterskadande effekter? De
som var graviditetens första tre månader vid utbrottets start (januari)
börjar nu föda sina barn. Finns det skäl att misstänka fosterskadande
effekter av just detta virus? Finns det evidens för att liknande virus ger
utvecklingsförseningar hos barnet om modern haft en infektion under
graviditeten?
Eva Uustal: Det finns inga data som talar för att detta virus orsakar
fosterskador. Vi följer nu gravida kvinnor som haft infektionen extra
noga med ultraljud för att se att fostret växer om det ska. Många
svenska förlossningskliniker är med i en omfattande studie av gravida
och man jämför även med kvinnor som inte har haft infektionen.

Kan syrgas hjälpa i ett tidigt skede?
Fråga: Kan det vara bättre för sjukdomsutvecklingen att få syrgas
tidigt om man är tungandad med covid-19?

När kommer jag bli frisk igen?
Fråga: Jag blev sjuk i början av mars och har kvarstående symtom som
mycket hög vilopuls, låg syresättning vid ansträngning, lite konstigt
EKG och ärrbildning på ena lungan. Min fysioterapeut tror att
rehabiliteringen kommer ta ett halvt år. Tror ni att jag kommer vara
frisk sen?

Ardavan Khoshnood: Vilken intressant fråga. Flera moderna studier
visar att man ska vara försiktig med att använda för mycket syrgas hos
akut sjuka patienter. Vad gäller specifikt covid-19 går det inte att uttala

Stefan James: Jag beklagar dina besvär. Om du har kvarvarande besvär
bör du undersökas av läkare för att utesluta komplikationer som
blodproppar eller annan sjukdom. Om det är gjort kan man ibland ha
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långdragna symtom. Men det varierar mycket och många förbättras
snabbt när det väl vänder.
Hur fungerar det på akuten?
Fråga: Hur hanterar akutmottagningen misstänkt covid-19 fall? Kan
man vara säker på att inte smittas om man söker akutmottagningen för
något annat?
Henriettæ Ståhlbrandt: Om man har symtom som tyder på covid-19infektion får man gå i ett ”separat spår” på akuten, där man minimerar
risken av smitta andra personer. Man separerar redan innan man
kommer in på akutavdelningen, så man skall inte behöva vara rädd att
uppsöka akuten för andra sjukdomar om man behöver det!
Kan det varit covid-19?
Fråga: Hej, jag var sjuk i några dagar i förra veckan. Det kändes som
en influensa – ont i muskler och huvudvärk, hög feber (40 grader) i två
dagar, sedan gick febern ned under ett par dagar. Inga luftvägssymtom
över huvud taget. Tillfrisknade snabbt. Kan det ändå ha varit
covid-19?
Anna Grahn: Ja, det kan ha varit covid-19. Symtomen kan vara mycket
varierande, men de du beskriver kan stämma.

Magnus Isacson, specialist i allmänmedicin, Tensta, ordförande
Svensk förening för allmänmedicin.
Tobias Allander, verksamhetschef, överläkare på Karolinska
universitetslaboratoriet.
Märit Halmin, medicine doktor, specialist i anestesi- och intensivvård,
Södersjukhuset, Stockholm.
Eva Uustal, överläkare på kvinnokliniken i Linköping och ordförande i
Svensk förening för obstetrik och gynekologi.
Karin Pettersson, docent, överläkare, sektionschef graviditet och
förlossning, Karolinska Huddinge.
Stefan James, professor, överläkare, kardiologi, Akademiska sjukhuset
och Uppsala universitet, ordförande i Svenska kardiologföreningen.
Magnus Brink, överläkare (anestesi/intensivvård och infektion),
Infektion, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
Anna Grahn, infektionsläkare vid Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg,
och vice ordförande Svenska infektionsläkarföreningen.
Anders Johansson, överläkare/hygienläkare i Region Västerbotten och
docent i infektionssjukdomar ordförande Svenska hygienläkarföreningen.
Ardavan Khoshnood, Docent, specialistläkare, akutsjukvård, Skånes
Universitetssjukhus i Lund.
Henriettæ Ståhlbrandt, Överläkare, medicine doktor, biträdande
verksamhetschef, region Jönköpings län, ordförande för Svensk
Förening för Medicinsk Radiologi.

De medverkande läkarna
Tobias Alfvén, vice ordförande Svenska läkaresällskapet och
barnläkare på Sachsska barnsjukhuset.
Aylin Yilmaz, docent, överläkare, Infektion, Sahlgrenska
universitetssjukhuset, Göteborg.
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"Skolan där en lärare dog. ”Jag säger inte
längre att jag jobbar där, folk blir rädda.”

"Sjukvården viktigast för väljarna
DN LÖRDAG 20 JUNI 2020
Sjukvård är det ämne som flest väljare anser vara viktigt, enligt en
Novusundersökning som SVT redovisar.
Av de tillfrågade lyfter 68 procent fram sjukvården.
Hälften (51 procent) betonar integration/invandring och lika många tar
upp skola/utbildning.
Därefter kommer lag och ordning (45 procent), landets ekonomi
respektive jobb/sysselsättning (båda 37 procent).
Var tredje (33 procent) tycker att miljö och klimat är en av de
viktigaste frågorna. Var fjärde (26 procent) anser detsamma om
pensioner medan var femte (20 procent) tar upp jämställdhet.
Undersökningen bygger på 1 037 intervjuer som gjordes 11–17 juni.
Frågan löd: ”Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?”. TT "

DN SÖNDAG 21 JUNI 2020
Medan coronaviruset stängt skolor världen över så har de hållits
öppna i Sverige. Svenska elever tycks ha klarat sig – men på en
skola i Kåge utanför Skellefteå insjuknade hälften av lärarkåren
samtidigt. En lärare dog. Vem som har smittat vem är oklart.
Ingen smittspårning har gjorts och barnen har inte testats.
DN har besökt skolan i byn som fick öknamnet ”Kåge-rona”.
Kåge.
En lärare per kyrkbänk. Sorg fyller Kåge kyrka och i en tid när de mer
än någonsin hade behövt krama varandra, behöver personalen på
Kågeskolan vara noga med att hålla avståndet.
De befinner sig mitt i en pandemi som har kopplat grepp om den
västerbottniska byn.
Deras kollega har precis avlidit, i sviterna av covid-19. Smittan finns
ibland dem.
Än så länge är de uppfyllda av sin sorg, av att hantera sin vardag.
Men snart ska telefonerna börja ringa med uppfordrande journalister i
andra änden. Snart ska lärarna anklagas för tystnadskultur, för spakhet,
för att undanhålla viktig information.
Snart ska skolan stängas.
○○○
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Men vi tar det från början. Innan byn Kåge får öknamnet Kåge-rona,
innan lärarna på Kågeskolan blir parior för sin omgivning.

– Jag insåg ju att så många vikarier får vi inte in. Det går inte, säger
Linda.

Historien startar i slutet av februari. En skola i kommunen, med ett
elevutbyte med Italien, drabbas av ett antal sjukdomsfall. Samtidigt
har det nya coronaviruset blivit känt, men än så länge hävdar
Folkhälsomyndigheten att det är låg risk för samhällsspridning i
Sverige.

Anders Grundström ringer till Anne Rönneberg, avdelningschef för
grundskola på Skellefteå kommun.
– Vi har ingen personal, säger han.
Anne Rönnberg förstod att han hade panik.

Skellefteå kommuns skolchef Anders Bergström och grundskolechefen
Anne Rönnberg vill att deras skolor ska vara beredda på fler
sjukdomsutbrott. De uppmanar alla kommunens rektorer att skapa
pandemiplaner.

– Väldigt lugnt framförde han det, samtidigt hördes det att ”nu är det
allvar”. Man kan säga att det är panik många gånger, fast det inte är
det, men det där var allvar, säger hon.

– Suck, ännu en plan, tänkte man, säger Kågeskolans ena rektor
Anders Grundström.

Dagen därpå var antalet frånvarande lärare 27.
○○○

Han visste inte då att han skulle få användning för den knappt en
månad senare.
Men den 6 april, veckan före påsklovet, kommer han till skolan vid 7tiden på morgonen och får genast en illavarslande känsla i kroppen.
Kontoret som tillhör skolans vikariekoordinator är mörkt.

”Den personal som arbetar inom skolverksamheter har inte
diagnosticerats för covid-19 i högre utsträckning än andra
yrkesgrupper”, skriver Folkhälsomyndigheten på sin sajt. Budskapet
från statsepidemiolog Anders Tegnell har varit tydligt under hela
pandemin: barn driver inte smittan. Skolorna har ingen anledning att
stänga.

– Hon brukar alltid vara först på plats, så jag insåg att något inte stod
rätt till. Sedan kom Linda springande och ropade ”alla är sjuka!”.

Skolminister Anna Ekström (S) har också varit tydlig i sin ståndpunkt:
stängda skolor är en större risk för barns välmående än coronaviruset.

Linda Holmqvist är också rektor för Kågeskolan, för de lägre
årskurserna. Måndagen den 6 april var 22 lärare frånvarande, av de
runt 60 som skulle ha jobbat denna dag. Kågeskolan rymmer 500
elever mellan förskoleklass och årskurs nio.

”Så kastade Sverige bort en sällsynt möjlighet att undersöka
coronaviruset i skolorna” löd rubriken i tidskriften Science, där kritik
riktades mot att ett av få länder som hållit sina grundskolor öppna –
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Sverige – har underlåtit att ta reda på hur det har påverkat
smittspridningen bland barn.

– Det är ju ganska meningslöst att de står så nu. När vi alla redan har
varit sjuka, säger hon och skrattar.

– Jag är bekymrad över att det kan vara en förhastad slutsats att
skolbarn utan symtom inte sprider covid-19 till vuxna. I Sverige har de
haft en sällsynt möjlighet att förstå smittkedjor i skolor bättre. Men du
kan inte finna det du inte söker, sa Anita Cicero, expert på
pandemistrategi vid Johns Hopkins-universitet, till Science.

Stämningen är god i fikarummet denna terminens sista dag. Alla elever
utom niorna har redan gått på sommarlov, för avgångseleverna återstår
bara en avslutningsmiddag. Lärarna kan i lugn och ro dokumentera
och städa och just nu dröjer de sig kvar med sina kaffekoppar en stund.

Flera skolor har ändå stängt, tillfälligt. Campus Manilla i Stockholm
stängde en dag i början av mars, efter att en elev hade bekräftats
smittad av det nya coronaviruset. Flera andra skolor i
Stockholmsområdet följde efter, men höll bara stängt i en eller ett par
dagar. Andra skolor stängde inte – trots stor oro bland lärarna.

De trivs i varandras sällskap. Och det är tur. För så mycket annat
sällskap har de inte haft den här våren.
– Jag säger inte längre att jag jobbar på Kågeskolan, folk blir rädda,
säger läraren Monica Lundqvist.

Sett till hela landet stämmer det att lärare inte har blivit sjukare än
andra yrkesgrupper.

Johanna Almelind nickar ivrigt. Hon berättar om en familj boende en
bit utanför byn som hade varit utomlands i början av mars och kom
hem med corona.

Men i lilla Kåge stämmer det inte. Där drabbades lärarna på
Kågeskolan hårt av det nya coronaviruset.

– ”Där är coronahuset” sa folk, det blev liksom deras identitet. Och
sedan blev det samma sak för oss, säger hon.

Det vet man.

Det sitter nio lärare i fikarummet och av dem har två hållit sig friska
hela våren. De andra berättar om sina symtom: andningssvårigheter,
förlorat lukt- och smaksinne, feber, trötthet. Ingen av dem vet riktigt
vem de smittades av. De har inte fått frågan heller, trots att alla lärare
på Kågeskolan har blivit testade.

Men hur de smittades – och av vem – är fortfarande oklart.
Barnen har inte testats.
○○○
Varannan kudde i personalrummets soffor står på högkant, för att
ingen ska råka sätta sig bredvid någon annan.

– Det är klart att man undrar hur det är med barnen. Flera barn har
också varit sjuka och man har hört om att deras familjer varit hemma
länge med corona, säger en lärare.

Idrottsläraren Elina Källman tycker att det är ganska ironiskt.
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De andra håller med. Oron har varit en stor del av det som varit svårt
under våren. Ovissheten, att inte veta om man ska bli sjuk och i så fall
när – och hur det kommer att slå.

Hennes chef, Linda Holmqvist, fick beskedet via lärarens anhöriga.
Efter att ha samrått med dem började hon ringa runt till kollegor och
föräldrar med barn i hennes klass.

– Man undrar ju varför ingen smittspårning gjordes. Eller varför vi inte
får göra antikroppstest nu, säger en annan av lärarna.
– Det är väl för dyrt, förstår du väl, svarar en av kollegorna och
skrattar.

– Vi kom överens om vad jag kunde säga, det var inte så mycket. Det
var fortfarande osäkert vad hon hade dött av, men jag ville att
föräldrarna skulle få veta det från mig och inte på nyheterna. Jag ville
inte att de skulle behöva fundera på ”är det mitt barns lärare, eller vem
är det”, säger Linda Holmqvist.

Testade har de däremot blivit. För aktivt virus. Flera runt bordet fick
negativa test, trots att de varit sjuka med samma symtom som sina
positiva kollegor. Men testningen genomfördes flera veckor efter att
sjukskrivningarna började och många hade redan hunnit tillfriskna.
Och en var redan död.

Vi sitter i ”fågelrummet”, ett konferensrum som pryds av en monter
med uppstoppade fåglar och några andra djur. Förutom rektorerna
Linda Holmqvist och Anders Grundström är kommunens skolchef
Anders Bergström, hans kollega Anne Rönnberg och lärarna Benita
Ehnmark och Anna Ahnqvist med.

– Jag minns när jag stannade vid macken och såg löpsedlarna. ”Många
lärare smittade – en död”. Det gick inte att ta in. Att det handlade om
min skola, säger Johanna Almelind.
○○○

Det kan lätt bli en ganska stram stämning i ett konferensrum fyllt av
kommunchefer, rektorer och deras underordnade. Men alla i det här
rummet bubblar av saker de vill berätta. De har gått igenom ett trauma
och på flera sätt varit utlämnade till varandra. De känns
sammansvetsade.

På Region Västerbottens smittskyddsenhet tänkte man att
smittspridningen på Kågeskolan nog skulle lugna ner sig under
påsklovet.
Men så blev det inte. Och den 14 april dog en lärare i covid-19.
Hon blev 60 år gammal, hon var en uppskattad kollega, en god vän, en
älskad familjemedlem.

När dödsfallet var ett faktum ringde Linda Holmqvist till Anne
Rönnberg, som instruerade henne att ta fram sin krisplan. Linda gjorde
sin krisplan, men såg direkt brister i den.
– Det stod ju bara ”samlas, samlas, samlas”. Samla gruppen. Samlas
och prata med varandra. Tillsammans, det var viktigt med tillsammans.
Och vi kunde ju inte samlas. Vi fick ju inte det.
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Linda Holmqvist och Anders Grundström började räkna efter hur
många lärare som var friska. De kom fram till att de var tillräckligt få
för att kunna samlas i matsalen med gott om säkerhetsavstånd. I
matsalen informerade rektorerna om det de visste. Vilket fortfarande
inte var mycket. Dödsorsaken var inte bekräftad.
– Det skapar oro. Vi hade inga svar, man vill ha svar, man vill veta hur
det är, säger Linda Holmqvist.
Kyrkan i Kåge är samlingsplats i bygden. Den erbjöd de skolanställda
att tända ett ljus för sin kollega, i omgångar. Så det gjorde de.
– Det kändes absurt att som rektor sitta längst bak och så hade jag
mina anställda framför mig och så sitter de på varsin bänk. Och är
ledsna. I vanliga fall hade ju hela Kågeskolan suttit på samma bänk,
säger Linda Holmqvist.
Församlingen tog också i egen regi emot barnen så de fick tända ljus
för sin lärare.
– Jag skulle tro att hela Sveriges skolors krisplaner ser likadana ut. De
har behov av att revideras nu, säger Anne Rönnberg.
○○○

”De initiala fallen som beskrevs var 9 elever och 9 lärare. De hade haft
863 nära kontakter i skolmiljön, som man rigoröst följde upp med
provtagning för smitta och antikroppar. Detta resulterade i 2 sekundära
fall, båda bland elever. Den ena eleven smittades av en annan elev och
den andra eleven av en lärare. Studien visar således ingen smitta från
elev till lärare.”
Data tyder, enligt Folkhälsomyndigheten, på att smittsamheten är låg
bland barn och i skolmiljöer. ”En fallbeskrivning från Irland visade
heller inga sekundära fall bland barn, och konstaterade mycket låg
smittorisk i skolmiljö”.
Gunilla Persson säger att hon inte har fått någon indikation på hög
sjukfrånvaro hos barnen på Kågeskolan, trots att lärarna på
Kågeskolan hävdar annorlunda. Därför har barnen inte testats.
– Sedan är det inte en jätterolig provtagning, man ska inte göra den
utan att vara en motiverad person. Barn är svåra att motivera, tycker
jag i alla fall. Då hade vi behövt göra någon etisk prövning också, det
hade blivit väldigt omfattande.

Barn drev inte smittoutbrottet på Kågeskolan. Det är Region
Västerbottens smittskyddsläkare Gunilla Perssons slutsats.

Vet ni varför så många blev smittade just på Kågeskolan?
– Har man tillräckligt stor smittspridning i samhället, då sprids
smittan. Det räckte att det var en samhällsspridning. Det fanns inte
bara en smittkälla.

Hon hänvisar till Folkhälsomyndigheten, som konstaterar i sin
kunskapsöversikt att en australisk fallbeskrivning visade på låg
smittspridning bland barn och mycket begränsad spridning i skolmiljö.

Känner du dig säker på att barnen inte smittade lärarna?
– Ja det känner vi oss tämligen säkra på, för det var i de högre
stadierna som det var en ansamling av smittad personal.
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Lågstadielärare gör sitt jobb i klassrummet, högstadielärarna gör sitt
jobb på ett annat sätt, de sitter mer på sina delade kontor. Vår slutsats
är att det inte var barnen som drev den här smittan, utan det är de
vuxna som har drivit den.

– Och sedan till vårdnadshavare, lägger Linda Holmqvist till.
Personalen på Kågeskolan var i chock och i sorg. Ingen visste
dessutom ännu säkert att det var covid-19 som hade ryckt deras
kollega ifrån dem. De hade inga besked att lämna till medierna och
försökte hänvisa till kommunen.

Hur kan man vara säker på att det inte är barnen, när barnen inte har
testats?

– Då blev vi i stället anklagade för tystnadskultur, säger Linda
Holmqvist.

– Det har gjorts undersökningar i många andra länder, det är det vi
baserar det på. Det har Folkhälsomyndigheten varit ganska tydlig med,
att barnen inte är smittdrivare. Jag kan inte svara på vad det finns för
studier på svenska barn, det finns säkert en hel del som pågår. Vi ser
också bland vårdpersonal, det är ovanligt att smittas av en patient, man
blir smittad i fikarummet. Eller i samhället då.

Benita Ehnmark är textillärare på skolan och en av få som inte varit
sjukskriven alls under våren.
– Jag bor här, jag har barn här, jag känner många vårdnadshavare, jag
är själv vårdnadshavare. Det har varit tufft att få de här samtalen och
sms:en. Jag har sagt att jag har sekretess att följa och får tyvärr inte
uttala mig om andra, men det har varit tufft. Det sprids ju fort, säger
hon.

Borde ni ha tittat mer på smittkedjorna på Kågeskolan, bara för att få
veta säkert?
– Jag vet inte riktigt vad det pågår för studier i Sverige, men det kan ju
hända att det finns sådana, säger Gunilla Persson och tillägger att man
skulle kunna testa barnen på Kågeskolan för antikroppar i efterhand.
○○○

Utöver uppvaktningen från såväl svenska som utländska medier så har
personalen på Kågeskolan blivit isolerad.
– Möten blev inställda, kalendern blev tom. Till och med reportrarna
sa att ”du får stå jättelångt bort, men vi måste ändå få in dig i
kameran”, säger Linda Holmqvist.

På långfredagen börjar rektor Anders Grundströms telefon att ringa.
Därefter rektor Linda Holmqvists.
– Den helgen var hemsk. Det ringde hem alla tider på dygnet. Vissa
journalister var inte trevliga. ”Du vet att en lärare har dött, allmänheten
måste få veta!” När vi inte ville kommentera började de ringa till
personalen, säger Anders Grundström.

Anders Grundström bor i en mindre by utanför Skellefteå. Han berättar
om en kväll när han var ute och rastade sin hund.
– Jag gick förbi ett hus och så stack någon ut huvudet och ropade argt
”Jobbar inte du på Kågeskolan? Är det så smart att gå förbi utanför
huset?”.
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– Ja ”kom inte nära mig, du jobbar på Kågeskolan” har man hört en
del, säger Benita Ehnmark.
Skolchefen Anders Bergström förstår problematiken. När han
bestämde sig för att åka ut till Kågeskolan och ha möte med
personalen och visa sitt stöd, blev han avrådd från flera håll.
– ”Var försiktig nu!” och ”Ska du verkligen åka dit?”. Det har funnits
mycket okunskap kring hur det här viruset smittar. Kåge var så tidigt
ute i smittspridningen, så då var det ännu värre. Förutom att vi varit
med om det mest fruktansvärda, att en kollega dör, så har ovissheten
och rädslan nog ofta varit värre än själva viruset, säger Anders
Bergström.
○○○
I andra länder, som i vårt grannland Norge, har personer som vistats
nära en konstaterat smittad person i exempelvis en skola, blivit
informerade om detta. Så fungerar det inte i Sverige. Därför var det till
sist smittskyddsenheten på Region Västerbotten som bekräftade att
dödsfallet på Kågeskolan var relaterat till covid-19. Skolan gick aldrig
ut med det och inte kommunen heller.
– Vi pratar ju aldrig någonsin om medarbetares sjukdom. Det går att
diskutera, jag förstår komplikationerna i det. Men vi kommenterar inte
sådant, säger Anders Bergström.
Dagen efter påsklovet, när kommunen redan hade infört en extra
kompetensutvecklingsdag för att ge lärarna en chans att komma i kapp
efter de sjukdomstyngda veckorna, stod det klart. Skolan skulle inte
kunna öppna. För många lärare var fortfarande sjuka.
Smittskyddsenheten i samråd med huvudmannen kom överens om att
stänga Kågeskolan i två veckor och gå över till distansundervisning.

Benita Ehnmark förberedde påsar med sybehör för att eleverna skulle
kunna ha textilslöjd på distans. Svenskläraren Anna Ahnqvist
planerade hur hon skulle lägga upp sina lektioner via videomöten.
Tiden var knapp och lärarkåren på skolan decimerad.
Men på något sätt gick det bra. Vid lunchtid varje dag kunde eleverna
komma och hämta en matlåda på baksidan av skolan.
På torsdagen efter påsk testades 76 lärare på Kågeskolan för aktivt
coronavirus, med så kallade pcr-test.
– Det var en kamp om testandet. Smittskyddet gjorde ett
ställningstagande som var väldigt viktigt för oss, säger Anders
Bergström.
18 testade positivt, det vill säga var fjärde lärare. Flera av dem som
testade positivt hade inga symtom vid testningstillfället. Många andra
hade redan hunnit tillfriskna. Den allmänna uppfattningen på
Kågeskolan är att majoriteten av personalen har varit smittad.
– Så kan det vara, det kan vara några man missade, som hade slutat
vara positiva i PCR-provet, säger smittskyddsläkaren Gunilla Persson.
○○○
Det var läskigt att öppna skolan igen. Det tyckte flera lärare. Benita
Ehnmark har oroat sig för hur hon egentligen ska tänka kring smittan i
klassrummet.
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– Jag har använt servetter och torkat av i textilsalen, jag har försökt
jobba professionellt och hålla avstånden, men elever har också varit
oroliga och frågat mycket, säger hon.
När skolorna öppnades i Tyskland spreds bilder på avspärrningsband
kring bänkar och stora rutor på skolgården där barnen skulle sitta en
och en, med långt avstånd mellan varandra.
– Vi har inte haft några rutor, men ganska hårda restriktioner, säger
Anders Grundström.
– Vi har haft tejp i korridorerna för att visa var avstånden är, mest för
de yngre barnen som lätt glömmer bort, säger Linda Holmqvist.
Handsprit var svårt att få tag i stora mängder av, så Kågeskolan har en
salig blandning av olika märken.
– Tvål är bra, men det känns skönt att kunna erbjuda handsprit. Nu när
det har varit som det har varit, säger Linda Holmqvist.
Huruvida barn smittar har fortsatt att vara ett orosmoln, trots all
försäkran om att de inte gör det.
– Vi vuxna ska ha social distansering, vi gör om i fikarummet och
dricker kaffe ur egna muggar. Men barnen smittar inte. Jaha. Hur ska
jag tänka? Man vet ju inte, säger Benita Ehnmark.
Alla i rummet skrattar igenkännande.
För även om sorgen fortfarande är närvarande, har skrattet börjat
komma tillbaka. Det är sommar nu. Den värsta tiden är förbi. Det
måste den vara.
– Ja om det nu är så att flockimmunitet fungerar som de tror, då borde
vi vara väldigt trygga här. Då borde Kågeskolan vara en av de säkraste
platserna i landet, säger Anders Grundström.
Emma Bouvin
emma.bouvin@dn.se "

" Regeringen: Kommuner får inte neka
sommarboende hemtjänst
DN SÖNDAG 21 JUNI 2020
Kommuner har inte rätt att neka sommarboende hemtjänst. Nu
sätter regeringen ned foten – trots att det finns en majoritet i
riksdagen för en tillfällig lagändring. Men flera kommuner trotsar
beslutet. – Vi kommer fortsätta att säga nej, säger Orusts
kommunalråd Catharina Bråkenhielm.
I april vädjade elva kommuner till regeringen om att slippa erbjuda
vård och omsorg till andra än åretruntboende under
sommarmånaderna. Orsaken var att situationen redan var ansträngd i
kommunerna med anledning av coronapandemin.
I början av maj uppgav flera kommuner att de skulle neka
sommargäster hemtjänst under sommaren. Förvaltningsrätten ansåg att
det stred mot lagen och upphävde beslutet. Men den 3 juni
tillkännagav riksdagen att de ville att regeringen skulle bereda ett
lagförslag om en tillfällig lagändring.
Nu har regeringen satt ned foten i frågan. Det blir ingen lagändring.
Därmed har kommunerna inte rätt att neka sommarboende, skrivna i
andra kommuner, hemtjänst. Orsaken är att regeringen anser att det är
för komplicerat att genomföra på så kort tid – det finns för många
frågetecken kring hur det skulle fungera.
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Socialminister Lena Hallengren uppger i en skriftlig kommentar att
den lagändring som C, M, KD och SD har begärt i tillkännagivandet är
komplicerad och förutsätter en grundlig juridisk analys.
”Förslaget bedöms innebära att en persons hemkommun blir tvungen
att utföra hemtjänst även i andra kommuner. I praktiken skulle det
exempelvis innebära att en kommun blir skyldiga att utföra eller
upphandla hemtjänst även i andra kommuner”, skriver Lena
Hallengren i ett mejl till DN.
Hon menar att en sådan förändring inte kan genomföras utan ett
ordentligt beredningsunderlag och konsekvensanalys.
”De signaler jag fått under våren tyder även på att kommunerna själva
lyckats lösa detta genom dialog”, skriver socialministern.
Beslutet tas inte emot väl i Varbergs kommun.

Flera kommuner trotsar regeringens beslut.
– Vi kommer fortsätta att säga nej, säger Orusts kommunalråd Catharina Bråkenhielm (S) till TT.
På samma sätt resonerar Sotenäs kommun.
– Vi håller på linjen att neka hemtjänst tills vidare, säger
kommunalrådet Mats Abrahamsson (M) till TT.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) beklagar regeringens besked.
– Kommunerna vill inte säga nej till sommargäster, men har inte
personal. Dessutom är de oroliga för att det kan bli ökad
smittspridning i sommar nu när regeringen släppt på
reserestriktionerna, säger Greger Bengtsson, samordnare äldreomsorg
på SKR.

– Jag tycker det är riktigt dåligt. I detta krisläge som vi befinner oss nu
är vi redan hårt belastade och det här kommer att drabba oss hårt,
säger Erland Linjer (M), ordförande i socialnämnden i Varberg till
Hallands Nyheter.

Enligt Greger Bengtsson kommer många kommuner att neka
hemtjänst, trots regeringens besked. Han känner till drygt ett 60-tal
kommuner som säger nej till sommargäster.

Även Kerstin Rosell (S), ordförande i socialnämnden i Falkenberg, är
kritisk.

– Det som kan hända då är att Inspektionen för vård och omsorg kan
utdöma viten. Jag vet också att det har JO-anmälts.

– Det här var ett väldigt tufft besked. Vi har hittills fått in tio
anmälningar om hemtjänst under sommaren och det bedömer att vi
klarar av. Men får vi in mellan 40-50 vilket är det normala blir det
väldigt tufft att upprätthålla både kvalitet och kvantitet på vården,
säger hon till Hallands Nyheter.

SKR har tidigare sagt att ett alternativ för kommunerna är att låta bli
att begära att semesterkommunen ska utföra hemtjänst.
Marit Sundberg
marit.sundberg@dn.se "
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Det är den 23 april och vid den dagliga presskonferensen har
Folkhälsomyndigheten just meddelat att Sverige passerat 2 000 döda i
covid-19. Storbritannien har precis blivit det fjärde landet efter Kina,
USA och Tyskland att inleda tester av vaccin på människor, och i en
SVT-intervju samma morgon har Matti Sällberg uppskattat
sannolikheten att någon ska lyckas till 99 procent.

" Vaccinförsök går in i ny fas: ”Nu det
spännande börjar”
DN SÖNDAG 21 JUNI 2020
De kommer inte att bli först, men kanske kan de bli bäst.
Forskarna på Karolinska institutet har valt en alternativ väg i den
globala jakten på ett coronavaccin. DN fick följa med in i labbet
när den vägen nu ska börja utvärderas på allvar.

Det kan dock krävas fler än ett vaccin för att täcka det globala behovet
och trots att över hundra olika forskargrupper arbetar mot samma mål
är risken för misslyckande ändå inte obefintlig.

”Skall vi köra en supersnabb satsning på Wuhan-vaccin? Vi håller på
att beställa all reagens./Matti”

– Alla de som först inledde kliniska studier har satsat på samma häst.
Det kan vara en bra häst, men om den inte funkar så riskerar de alla att
köra ner i diket, säger Matti Sällberg.

Det korta mejlet till professor Ali Mirazimi utgör startskottet på
Sveriges försök att hitta lösningen på världens just nu mest
uppmärksammade problem.
Datumet är den 24 januari 2020. Sveriges första bekräftade fall är ännu
en vecka bort men mejlets avsändare, professor Matti Sällberg, har via
media följt hur hela städer i Kina börjat sättas i karantän och insett att
viruset kan komma att få spridning.
Tre månader senare står han och pratar i telefon i ett laboratorium på
Karolinska institutet i Huddinge. De centrala orden i samtalet är
”kaniner” och ”antikroppar”.
– Resultaten är bra, väldigt bra. Över förväntan faktiskt, förklarar han
efter att ha lagt på luren.

”Hästen” i det här fallet är det så kallade spike-proteinet, de röda
prickar som sticker ut från den grå massan i illustrationerna av viruset
som ofta ses i media. Enligt Matti Sällberg bygger nio av tio försök på
en enda del av viruset, medan man på Karolinska har valt att
kombinera tre olika.
– Det är spike-proteinet som ändrar sig mest. N-proteinet, som vi
också inkluderar, har i stort sett varit detsamma i både sars, mers och
covid-19 och kan skapa en annan korsreaktivitet. Vi tänker lite längre
helt enkelt, och vill att vårt vaccin ska vara framtidssäkrat.
Så att det kan användas om det dyker upp liknande virus i framtiden?
– Inte om, när. Det har hänt tre gånger de senaste 20 åren att virus
börjat hoppa från djur till människa, så förmodligen lär det ske tre
gånger till de kommande 20.
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På Karolinska startade man sina första djurprover i slutet av mars, på
sju kaniner i ett ”djurhus” norr om stan. Då injicerades en
grundläggande variant av vaccinet för att säkerställa att det inte ledde
till några fysiska skador och att det blev ett immunsvar hos kaninerna.

Först inne i cellen produceras vaccinproteinerna som aktiverar
immunförsvaret, i form av antikroppar och så kallade T-celler, som
angriper infekterade celler.
Det är i alla fall planen på förhand, säger Gustaf Ahlén i lunchrummet
på Karolinska några timmar innan de första försöken på möss ska
inledas.

Du kallar resultaten ”över förväntan” – hur mycket av det här är
chansningar?
– Tur är en faktor såklart, men ju mer påläst man är desto mer tur har
man. Eller hur Lars?

– När proceduren är klar så brukar mössen vakna snabbt och precis
som nedsövda människor är de lite vimmelkantiga i början, men sedan
är de igång igen, säger han.

– Ja, så är det, instämmer Lars Frelin.
Det är den 8 juni. De svenska dödsfallen i covid-19 har stigit till
knappt 4 700 och antal bekräftade fall i världen har passerat sju
miljoner. Samtidigt som de svenska försöken går in i nästa skede har
antalet som startat studier på människor stigit till tio, och viss
förhoppning finns om ett färdigt vaccin redan till hösten.

De båda har, ihop med kollegan Gustaf Ahlén, jobbat tillsammans i 20
år och utvecklat vaccin mot såväl hepatit B, C och D som ”KrimKongo blödarfeber”. Rutinerna är väl invanda, den stora skillnaden nu
är snarare intresset utifrån.
– Från att inte en jävel förutom vi själva brytt sig om vad vi jobbar
med till att man varje dag får frågan ”är ni inte klara snart?”, säger
Matti Sällberg.

Hur mycket påverkas ert arbete av hur det går för de andra?
– Inte mycket. Vi vet att vi är hopplöst efter men det gör oss ingenting
eftersom vi har tagit en annan väg än alla andra, säger Matti Sällberg.

En mus som fått smärtstillande och inflammationsdämpande medel
lyfts över från sin bur till en mindre låda. Via en konformad mask över
nosen förses den med sövningsmedel och syre och trots att den sover
är ögonen öppna, så lite gel appliceras för att de inte ska börja torka.
I en muskel i smalbenet injiceras en av tolv vaccinkandidater, varefter
två elektroder på varsin sida ger två korta elstötar som skapar tillfälliga
porer i cellerna där lösningen kan tränga in.

De allra flesta, inklusive Karolinska, använder den hittills oprövade
metoden att framställa vaccin byggd på virusets genetiska kod snarare
än ett avdödat virus. Enligt Matti Sällberg har dock de mest lovande
resultaten hittills kommit från de kinesiska försök som valt den
klassiska metoden.
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– De har alltså med flera delar av viruset, precis som vi. Men om det
kommer en ny variant så måste de börja om från början igen medan
vårt syntetiska vaccin förmodligen bara skulle behöva justeras.
Han sitter på sitt kontor och visar på datorn hur de valt att utforma sina
vaccinkandidater. Bredvid honom på skrivbordet ligger ett urklipp från
en finsk tidning som någon har postat till honom, där bilden på Matti
modifierats med ett hakkors i pannan och texten ”we only let old
people die”.
Den reaktionen väcktes förmodligen av hans kommentarer kring
smittspridningen i Sverige, men han och kollegorna får även in kritik
riktad mot själva vaccinarbetet. Inte minst gällande djurförsöken, som
ofta väcker starka känslor.

– Man ska komma ihåg att nio av tio i det har stadiet inte går hela
vägen. Effekterna kan vara sämre än väntat och det kan dyka upp
bieffekter. Om det händer vore det dumt att fortsätta lägga pengar på
det här, men jag tror att vi kommer kunna få fram ett heltäckande
skydd. Och då vore det ju dumt att inte satsa.
Nästa indikation kommer nu i veckan efter midsommar, när de första
mössen ska avlivas och börja analyseras.
– Det kommer säga oss betydligt mer än försöken i kanin. Som
forskare är det nu det spännande börjar, när vi får börja se om våra
vägval lyckats eller inte.
Fredrik Tano
fredrik.tano@dn.se "

– Och så har vi vaccinmotståndarna som också tycker vi är dumma i
huvudet. Det nya är att vi även kontaktats av frivilliga som vill ställa
upp i kliniska studier.
En initial klinisk studie väntas kunna börja under första halvan av
nästa år, efter ytterligare två djurstudier under sommaren och hösten.
Så långt har de finansiering, genom ett anslag på 30 miljoner kronor
från EU.
”Fickpengar”, som Matti Sällberg kallar det, jämfört med de runt 200
miljoner som krävs för upprepade och utvidgade kliniska studier, och
den miljard kronor som det totalt sett lär kosta att få ut ett vaccin på
marknaden.
Tror du ni kommer nå ända dit?
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" Innovationer ska ta Sverige ur krisen

i en grismodell, för att därefter ansöka om att starta en initial klinisk
studie.

DN SÖNDAG 21 JUNI 2020

Kapellet ”Andrum”
Koordinator: Nyréns arkitektkontor.
Beviljat stöd: 556 892 kronor.
Projektet Andrum ska utveckla en byggnad som möjliggör
begravningar och andra ceremonier där Folkhälsomyndighetens
rekommendationer efterlevs. Byggnaden ska vara flyttbar och även gå
att expandera, vilket ger möjlighet till olika sorters samlingar intill
byggnader av religiös betydelse.

Vinnova planerar att stödja 50 nya innovationsprojekt som på
olika sätt ska få Sverige på fötter både under och efter coronakrisen. Bland de som redan beviljats stöd återfinns lösningar inom
allt från vård och medicinska innovationer till turism och
matleveranser.
– I krisens spår uppstår det nya behov och möjligheter, inte bara inom
vården utan i hela samhället. Så syftet med stödet är att förbereda
Sverige för den återhämtning, och i viss mån omställning, som
kommer krävas, säger Erik Borälv, projektledare vid Vinnova.

När stödet först utlystes inkom cirka 270 ansökningar, varav 19 hittills
har beviljats. Här är några exempel.

Virtuell assistent för barn i behov av stöd
Koordinator: Barnens rätt i samhället (Bris).
Beviljat stöd: 273 317 kronor.
Utveckling av en virtuell ”chatbot” på Bris hemsida som kan svara på
vanliga frågor och därmed på ett mer effektivt sätt bemöta den ökade
efterfrågan som uppkommit under coronakrisen. Det övergripande
målet är att förkorta kötiden och underlätta för kuratorerna i deras
arbete, utan att minska antalet barn som får hjälp via chatten. Det ska
även göras en studie om hur tekniken bäst kan effektiviseras med hjälp
av AI.

Stamcellsbehandling vid covid-19
Koordinator: Xintela AB.
Beviljat stöd: 1 miljon kronor.
Projektet, som är ett samarbete med Skånes universitetssjukhus i
Lund, syftar till att ta fram data som kan ligga till grund för
stamcellsbehandling av covid-19-patienter som utvecklat akut
andnödssyndrom. Man hoppas kunna visa att de stamceller som valts
ut är säkra och effektiva vid denna sjukdom genom i första hand tester

Digital ”softturism”
Koordinator: Fabel Kommunikation AB.
Beviljat stöd: 793 400 kronor.
Målet med projektet är att med ny men befintlig teknik genomföra
guidade och interaktiva digitala stadsvandringar på distans.
Stadsmuseet i Stockholm är samarbetspartner och en utpekad
hållpunkt är 100-årsfirandet av världsarvet Skogskyrkogården i
september.

Myndigheten har på eget initiativ avsatt en 50 miljoner kronor stor
budget som är tänkt att fördelas till cirka 50 corona-kopplade
innovationsprojekt fram till hösten.
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Storskaliga samordnade hemleveranser
Koordinator: Lindholmen Science Park AB.
Beviljat stöd: 1 miljon kronor.
Projektet syftar till att automatisera processen från inköp i
livsmedelsbutik till leverans till kund i riskgrupp i en livsmedelssäker
kylkedja. Leveranserna ska matchas med befintliga transporter av olika
slag, inklusive taxi, och även omfatta matpaket från lokala
restauranger.

Projektet ska göra det möjligt för personer som förlorat sina jobb att på
kort varsel börja jobba inom gröna näringar, och därmed både minska
bristen på arbetskraft och bidra till att säkra försörjningen av inhemsk
produktion av livsmedel. Det ska göras genom att ta fram ett
bemanningssystem bestående av matchning, arbetsledarutbildning och
logistik- och transportlösningar.
Fredrik Tano
fredrik.tano@dn.se "

AI-baserad identifiering av plasmadonatorer
Koordinator: Project Cosimo. Beviljat stöd: 1 miljon kronor.
Projektet ska ta fram en första användbar version av ett AI-verktyg
som kan identifiera lämliga donatorer av blodplasma med antikroppar
mot covid-19. Detta förväntas kunna vara till stor hjälp vid en
upptrappning av en sådan behandlingsmetod.
Egenvårdsprogram för oro kring covid-19
Koordinator: Karolinska institutet, institutionen för klinisk
neurovetenskap.
Beviljat stöd: 1 miljon kronor.
Implementering och utvärdering av ett internetbaserat
egenvårdsprogram för oro kopplat till covid-19. Via snabba åtgärder
hoppas man kunna avlasta sjukvården i dess kontakter med oroliga
människor, och på längre sikt bland annat minska risken för
sjukskrivning. I ett första skede föreslås programmets effekter
utvärderas i en vetenskaplig studie med 670 deltagare.
Snabb bemanning inom gröna näringar
Koordinator: Vreta Kluster AB.
Beviljat stöd: 1 miljon kronor.
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samtidigt som många lärare går i pension och andra lämnar yrket av
andra skäl.

”Så kan krisen i Sveriges lärarutbildning
lösas”
DN MÅNDAG 22 JUNI 2020
"DN. DEBATT 200622
Regeringens har hittills ökat antalet platser på lärarutbildningen
för att komma till rätta med lärarbristen. Det är en tveksam
metod då utbildningen är så oattraktiv i dag. I stället bör
lärarutbildningen reformeras. Blivande lärare bör först studera de
ämnen de vill undervisa i och därefter gå en ettårig avlönad och
skolförlagd lärarutbildning, skriver Inger Enkvist.
Svensk lärarutbildning måste reformeras både för att minska
lärarbristen och för att höja elevresultaten. Rapporter om lärarbrist
förmedlar olika siffror. Statistiska centralbyrån (SCB) talade 2018 om
en möjlig brist på 80 000 lärare fram till 2030, och Skolverket talade
2019 om 45 000 fram till 2033. Det står i vart fall utom allt tvivel att
Sverige står inför en allvarlig lärarbrist. Krisen går inte att lösa om
man inte inser att den är både kvantitativ och kvalitativ.
SCB konstaterade 2018 att det råder brist på alla slag av lärare: ”År
2016 arbetade drygt 205 000 lärare i skolan. Eftersom inte alla lärare
arbetar heltid motsvarade detta 182 000 heltidstjänster. Totalt sett var
73 procent av lärarna behöriga att undervisa i den skolform eller
ämneskombination de arbetade i.”
Det saknas alltså redan nu en fjärdedel av de behöriga lärare som
landet har behov av. Under de närmaste åren beräknas elevantalet öka

Det första som måste göras är att arbetsmiljön måste förändras. SCB
nämner att det finns 40 000 lärarutbildade i arbetsför ålder som inte
arbetar i skolan. Det måste bli slut med att lärare utsätts för hot och
våld och kan anmälas för kränkning, om de tillrättavisar en elev.
Lönerna har höjts, men arbetsmiljön har försämrats.
Hittills har regeringens åtgärd varit att öka antalet platser i
lärarutbildningen. Det är en tveksam metod.
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, påpekade 2017 att av 37 jämförda
akademiska utbildningar tillhörde lärarutbildningarna de tio med lägst
antagningspoäng och flest avhopp. Svaga studenter har längre
studietider och lägre examinationsfrekvens och är därför också dyrare
än andra. ”Lärarstudenter. Utbildningsbakgrund och social bakgrund
1977–2007”, en studie från Uppsala universitet, konstaterar att det har
skett en markant sänkning i betygsnivå hos dem som söker till
lärarutbildningar. Enligt färsk statistik från UKÄ var söktrycket 1,4
hösten 2019. Det betyder i praktiken att alla som ville ha en plats togs
in. Då ska man veta att länder med bra elevresultat har många sökande
till lärarutbildning. Till klasslärarutbildning i Finland brukar man ta in
ungefär en av tio.
Lärarutbildningens brist på attraktivitet är ”elefanten i rummet” som
ingen talar om. Det kan passa att tala om ”elefant” därför att det finns
lärarutbildning vid 28 lärosäten, och varje år antas runt 14 000
lärarstuderande. De lärarstuderande utgör runt 20 procent av alla
studenter som antas till högskolan. Området disponerar runt 175
professorstjänster. Ändringar i lärarutbildningen genomfördes såväl
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1988, 2001 och 2011 samtidigt som läraryrket har fortsatt att sjunka i
popularitet. Något måste göras.
OECD-rapporten ”Improving schools in Sweden” (2015) pekar på att
Sverige har en exceptionellt stor omsättning av lärare och skolledare.
Detta är ett problem som kan vändas till en fördel. Mellan 2020 och
2030 kan så mycket som 50 procent av personalen komma att
nyanställas. Om Sverige tar vara på det här tillfället när man
rekryterar, utbildar och ger fortbildning, kan hela systemet vara
annorlunda 2030.
I min nyutgivna studie ”Ny lärarutbildning nu!” (Dialogos 2020)
analyserar jag varför Sverige bör reformera sin lärarutbildning, pekar
på goda exempel från andra länder och ger konkreta förslag till
förändringar. Några förslag i punktform:
1 Blivande lärare bör först studera de ämnen de vill undervisa i. Själva
lärarutbildningen genomförs under ett avslutande skolförlagt år som är
avlönat. Under det året arbetar de blivande lärarna halvtid, får praktisk
handledning och studerar undervisningsrelaterade ämnen. På det sättet
förstärks praktiken, som är det som blivande lärare säger sig lära sig
mest av. Detta är kärnpunkten i förslaget.
2 Elever och föräldrar måste vara säkra på att tilldelas kvalificerade
lärare. För att tas in till lärarutbildning ska lärarstuderande därför ha
klarat ett prov i kommunikation, det vill säga främst hantering av
svenska språket. Provet bör också omfatta engelska och en viss nivå i
matematik. Dessutom bör alla lärarutbildningar avslutas med ett prov i
ämneskunskap avpassat till utbildningen i fråga.

3 Utbildningarna till förskollärare och yrkeslärare kan avkortas, och
man bör överväga om även lågstadielärarutbildningen kan
komprimeras. Förkortningen möjliggörs därför att kvaliteten samtidigt
stärks av inträdes- och avslutningsprov. För andra inriktningar
förstärks lärarens ämneskunnighet jämfört med i dag genom att en
termin flyttas från pedagogik till ämnesstudier.
4 Möjlighet öppnas för fristående utbildningsanordnare att ge lärarutbildning. Det finns exempel från andra länder på alternativa
lärarutbildningar som bland annat kan inriktas mot speciella ämnen
eller elevgrupper. Sådana utbildningar kan locka välmeriterade
studenter som annars inte skulle ha sökt lärarutbildning.
5 Lärarutbildning ska som all högskoleutbildning vila på vetenskap
och beprövad erfarenhet, och i förslaget förstärks det vetenskapliga
genom ökad ämneskunskap och den beprövade erfarenheten genom
handledning under det verksamhetsförlagda året.
I dag är det egendomligt tyst kring lärares arbetsmiljö och kring
lärarutbildningen, fast det rör sig om teman av stor betydelse för
Sveriges framtid. Dagens dysfunktionella lärarutbildning är ett svek
mot de lärarstuderande, mot eleverna, mot universitetets kvalitetsideal
och mot skattebetalarna. Vi behöver en ny lärarutbildning nu.
Inger Enkvist, professor i språk och litteratur, Lunds universitet"
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Flera svarade att man gör det som kallas riktad obduktion och som inte
är fulllständig.

" SKR pressar vården att öka antalet covidobduktioner
DN MÅNDAG 22 JUNI 2020

– När vi insåg att det var så få som genomförde fullständiga
obduktioner förstod vi att det måste lösas snarast, säger David
Gisselsson Nord.

Det görs för få obduktioner av covid 19-patienter som har avlidit.
Det är nödvändigt för att förstå hur sjukdomen fungerar och för
att rätt behandling ska kunna sättas in. Det menar SKR som inom
kort skickar ut ett stödmaterial till sjukvårdschefer i hela landet
för att öka antalet obduktioner.

För att få fler att komma i gång ska SKR skicka ut ett så kallat
beslutstöd som riktar sig till chefer inom sjukvården, berättar David
Gisselsson Nord som är en av de som jobbat med beslutsstödet.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, vill att det genomförs fler
obduktioner av covid 19-patienter som avlidit i den svenska
sjukvården.

På frågan om varför man inte obducerar covidpatienter svarade många
sjukvårdsansvariga att de inte visste hur de skulle hantera riskerna med
smittan. I vissa fall hade de inte tilldelats eller fått slut på
skyddsutrustning, enligt David Gisselsson Nord.

David Gisselsson Nord, överläkare och professor i patologi i Lund, gör
uppskattningen att det bara har genomförts omkring trettio
obduktioner av de mer än 5 000 patienter som har avlidit i covid 19 i
Sverige.

Det gjorde att SKR även anordnade en videokonferens där läkare och
forskare från hela landet deltog för att dela med sig av sina
erfarenheter och även framföra önskemål på temat covid 19 och
obduktioner.

DN har tidigare skrivit om ett nystartat projekt vid Karolinska
universitetssjukhuset i Solna och Huddinge som ska öka antalet
obduktioner av covid 19-patienter.

– Då var det många från sjukvården och framför allt intensivvården
som sa att fler obduktioner skulle vara av ett stort värde för dem.
Enligt David Gisselsson Nord är det ett oumbärligt verktyg för att dra
lärdomar och utveckla behandlingen av patienter.

Det finns även ett liknande projekt vid Region Skåne.
Men när SKR frågade landets alla regioner hur vanligt det var svarade
nästan hälften av patologklinikerna att de inte genomför några
obduktioner av covidpatienter.

– Därför är det så viktigt att vi patologer försöker ge återkoppling
direkt med vad vi hittar till de som arbetar med de här patienterna på
avdelningarna.
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Ett önskemål som kom fram vid videokonferensen var att patologerna
skulle spara vävnadsprover från covidpatienterna och som forskare
kan använda sig av i framtiden.

" Överläkare: Vi har tvingats prioritera
bort patienter

– Det gör att vi redan har börjat bygga upp sådana arkiv som kan
användas för att förstå mer om sjukdomen längre fram.

DN MÅNDAG 22 JUNI 2020

Peter Letmark
peter.letmark@dn.se "

Regionledningen i Stockholm hävdar att inga patienter har prioriterats bort under pandemin. Det är en lögn, anser överläkare
Michael Broomé vid Ecmo-centrum på Karolinska.– Vi har
upprepade gånger tvingats säga nej till patienter vi normalt skulle
ha accepterat.
När DN under försommaren berättat om äldre covidsjuka som blivit
bortprioriterade av vården, har Region Stockholms hälso- och
sjukvårdsdirektör Björn Eriksson förnekat det: ”Vi har inte behövt
prioritera.”
Regionens chefsläkare sade till DN i mitten av april: ”Vi har ett
beslutsstöd från Socialstyrelsen kring prioriteringar som är aktuella vid
resursbrist. Och där är vi inte nu”.
Michael Broomé, docent och överläkare vid Ecmo-centrum på Nya
Karolinska i Solna där några av de allra sjukaste covid-19-patienterna
vårdas, reagerar starkt emot kommentarerna.
– Jag finner det verklighetsfrämmande och stötande att läsa ansvariga
chefers tolkning av den nuvarande situationen. Att försöka låtsas att
vården bedrivs utan behov av prioriteringar är lögn. Det är att fortsätta
odla en tystnadskultur som förhindrar problemlösning. Att hävda att
resurserna är tillräckliga insinuerar också att vi som tvingas ta
prioriteringsbesluten gör fel.
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De senaste månaderna har inte liknat något han upplevt tidigare, säger
Michael Broomé. Som i resten av intensivvården har man på Ecmo
med inlånad personal och utökade arbetstider lyckats tredubbla antalet
platser, från 3 till runt 10.

utan också andra behandlingar som njurdialys, som är en viktig del av
intensivvården.
Även under normala förhållanden påverkar tillgång till resurser
intensivvårdens prioriteringar, understryker han.

– Trots detta har vi ofta känt vanmakt och otillräcklighet. Vi har
förlorat flera unga, tidigare friska, patienter med särskilt allvarliga
sjukdomsförlopp. Vi har också upprepade gånger tvingats säga nej till
patienter vi normalt skulle ha accepterat på grund av brist på erfaren
personal, lämpliga lokaler och utrustning, säger han och fortsätter:

Han är tacksam gentemot arbetskamrater i landet som han menar
hittills lyckats förhindra ett vårdhaveri och räddat många liv. Han är
även tacksam för omfördelade resurser så att iva-platserna kunnat bli
fler.

– Prioriteringsbesluten är svåra och sker ofta under tidspress. Besluten
har i så stor utsträckning som möjligt skett i samråd mellan flera
läkare. En särskild utmaning när det gäller covid-19 har varit de långa
vårdtiderna och svårigheterna att bedöma prognosen eftersom
sjukdomen är ny för oss. Målet har hela tiden varit att använda de
befintliga resurserna på det sätt som är till störst nytta för patienterna.
Rådgivande samtal har skett mellan iva-avdelningar i hela landet – och
han ser samma mönster nationellt.

– De ansvariga cheferna har dock misslyckats med att på ett nyanserat
sätt beskriva de resursbrister som finns. Medborgarna har rätt att få
reda på när viktiga samhällsfunktioner sviktar. Vi som arbetar i vården
hade också upplevt det som ett stöd om de högsta ansvariga hade
djupare förståelse för det arbete vi utför.

– Det är uppenbart att arbetet sker under extraordinära förhållanden
och att vårdnivån inte riktigt kommer upp i normal standard.
Färre ultraljuds- och röntgenundersökningar, tidvis handskrivna
anteckningar vid patientplatsen i stället för datajournal. Aktiv
befuktning, inhalationer och annan andningsvård sker inte på vanligt
sätt, enligt Broomé.

– Den här tysthetskulturen har funnits länge, och det är bara att se på
vad som hände kring kirurgen Macchiarini för att se vilka förödande
konsekvenser den kulturen kan få för enskilda patienter, men också för
vårdpersonalens benägenhet att påtala missförhållanden.

– Relativt oerfarna läkare och sköterskor får ta ett större ansvar. De har
imponerat genom sitt engagemang och snabbt lärt sig att bära det
tunga ansvaret för andra människors liv. Många vittnar om att man
tvingats till hårda prioriteringar när det gäller inte bara respiratorvård

Ansvariga som döljer allvarliga problem är inte något nytt, lyfter
Broomé.

Inspektionen för vård och omsorg granskar just nu prioriteringar i
intensivvården i regionen under pandemin, efter att vårdpersonal slagit
larm. Det välkomnar han.
– Jag önskar att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Socialstyrelsen, Region Stockholm och min egen sjukhusledning ägnar
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mer tid åt självkritik och att finna orsaker till dålig katastrofberedskap
och det låga antalet vårdplatser och iva-platser i vårt land i stället för
att upprepa självförhärligande uttalanden om hur bra vi klarat krisen,
säger Broomé.

– Absolut har man prioriterat hårdare. Speciellt när vi var i en topp i
belastningen, i slutet av mars-början av april.
När det gäller intensivvården, iva, har det varit olika vid olika
Stockholmssjukhus, enligt honom.

Lars Falk, verksamhetschef för Ecmo-centrum uppger att alla har
behövt fatta väldigt svåra beslut under pandemin.

– Vissa har varit mer liberala med att ta emot folk medan ett sjukhus
varit väldigt tuffa med att säga nej till folk. Det kan bero på platser,
kultur och annat. Men mitt i pandemins centrum fanns det en klar
stress över att det skulle explodera och att man skulle expandera så
enormt mycket och då kunde man inte lägga alla tänkbara på iva.
Styrud tror att regionledningen förnekat prioriteringar av strategiska
skäl.

– Även om vi alltid behöver göra prioriteringar inom sjukvården så har
det varit tuffare under den här perioden.
Han håller inte med om att Ecmo saknat kompetens och kapacitet och
därför nekat att ta emot covidsjuka – på Karolinska byggdes platserna
ut. Samtidigt säger han att annan selektering varit nödvändig, då det
saknats kunskap om Ecmo-behandling på covid-patienter. Att starta
behandlingen var en chansning, och inledningsvis överlevde bara
hälften av covidpatienterna.

– Det är politiska uttalanden. Sjukvården i många regioner har varit
hårt pressad, det går inte att sticka under stol med. Skulle den politiska
ledningen sagt rakt upp och ned hur det har varit skulle det ha blivit en
väldigt stor reaktion, och det har man velat undvika. Man upplever att
man måste säga att det finns kapacitet och trygghet, trots att man på
golvet ute i verksamheterna upplevt något annat. Men jag tycker att
man ska vara sanningsenlig.

– Normala kritierier och erfarenheter fungerade inte. Det var förfärligt
att se hur patienter som normalt sett överlever dör inför ens ögon.
Nu överlever 65–70 procent.
– Det är en ny, komplex sjukdom. Patienterna kan ha svikt i flera organ
och ligga i Ecmo mycket längre, vilket kräver god fysisk form.
Inledningsvis visste vi inte hur covid-19 skilde patienterna från andra
patienter. Vi har lärt oss successivt att selektera på ett annat sätt – hade
vi inte gjort det, skulle vi haft ännu högre dödlighet.

Katrin Hruska, akutläkare på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, arbetar med
akutläkarbilarna i Region Stockholm. Hon tolkar det som att
prioriteringarna varit nödvändiga, och en del av strategin, inte minst
som planeringen för att möta pandemin kom i gång för sent. Samtidigt
ställer sig också hon frågande till budskapet från myndigheter och
regionledning om lediga vårdplatser.

Johan Styrud är ordförande för Stockholms läkarförening och
överläkare vid Danderyds sjukhus:

– Det har aldrig funnits någon överkapacitet – inte heller före
pandemin. Strategin har varit att sänka kvaliteten ett snäpp i hela
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vårdsystemet för att det skulle hålla ihop. Om man hade gått upp i
katastrofläge hade man varit tydligare med att det var de här
prioriteringarna som gällde, säger hon.

" Svenska priser bland de högsta
DN MÅNDAG 22 JUNI 2020

Björn Persson, verksamhetschef för PMI, hela
intensivvårdsverksamheten på Karolinska, har tidigare beskrivit att
färre personal sköter fler patienter, att man ”sträckt sig till det yttersta”
– intensivvården under pandemin har varit mer basal än normalt. Då
belastningen varit hög, har det varit viktigare än vanligt att lägga in de
patienter som har störst chans att överleva, enligt honom.

Sverige är det femte dyraste landet i EU, visar nya siffror från
EU:s statistikbyrå Eurostat. Danmark är dyrast och Bulgarien
billigast.
Priserna på mat, alkohol, tobak och konsumtionsvaror är sammanlagt
över 20 procent högre i Sverige jämfört med genomsnittet för
unionens 27 medlemsländer. Allra dyrast är Danmark, där priserna är
över 40 procent högre än EU-snittet.

– Om vi selekterat hårdare får vi nog utvärdera i efterhand, har han
tidigare sagt till DN.

I andra änden på skalan hamnar Bulgarien och Rumänien, där varor
och tjänster bara kostar drygt hälften så mycket som genomsnittet (-47
och -45 procent).

Lisa Röstlund
lisa.rostlund@dn.se
Anna Gustafsson
anna.gustafsson@dn.se "

Sammanlagt ingår över 2 000 konsumtionsvaror och tjänster i
undersökningen. Priserna avser 2019 och har delats upp i flera
underkategorier. Maten är dyrast i Danmark (29 procent över snittet),
och billigast i Rumänien (34 procent under snittet). Sverige placerar
sig på sjätte plats, med en 14 procent dyrare matkasse.

"Fakta. Mer är tusen platser
Sverige utmärker sig bland OECD-länderna, och ligger i botten när det
gäller antalet intensivvårdsplatser relativt befolkningen.
I början av pandemin fanns 525 intensivvårdsplatser i hela landet
varav 91 platser i Region Stockholm. I mitten av april hade antalet mer
än fördubblats. Den kraftiga utbyggnaden, som i Region Stockholm
gjordes på några veckor, var bara möjlig genom en utglesad
bemanning. På Karolinska utökade antalet intensivvårdsplatser från 38
till 185 på några veckor. "

Däremot placerar vi oss i topp, strax bakom Danmark och tillsammans
med Finland, när det kommer till dyraste restaurangnotorna och
hotellrummen. Samma nordiska länder har även EU:s dyraste kläder.
Alkohol och tobak kostar mest i Irland, där konsumenterna får betala
nästan dubbelt så mycket (88 procent), följt av Finland (57 procent)
och Sverige (31 procent). Desto billigare är det i Bulgarien (-38
procent) och Polen (-26 procent).
TT 2

161

" Fakta. Dyrast och billigast
Mat:
Dyrast: Danmark (+29 procent av genomsnittet), Luxemburg och
Österrike (båda +24 procent).
Billigast: Rumänien (-34), Polen (-30), Bulgarien (-22). Sverige ligger
på sjätteplats (+14).
Alkohol och tobak:
Dyrast: Irland (+88 procent), Finland (+57), Sverige (+31).
Billigast: Bulgarien (-38), Polen (-26), Ungern och Rumänien (båda
-25).
Hotell och restauranger:
Dyrast: Danmark (+56 procent), Sverige och Finland (båda +33).
Billigast: Bulgarien (-55), Rumänien (-46), Ungern (-38).
Kläder:
Dyrast: Danmark (+32 procent), Sverige (+18), Finland (+15).
Billigast: Bulgarien (-21) Ungern (-19), Rumänien (-18).
Källa: Eurostat "

" Så mycket kostar det att fylla
semestertanken
DN MÅNDAG 22 JUNI 2020
En sommar på hemmaplan innebär mer bilåkning än normalt. I år
kan du glädjas åt ett lägre bensinpris, även om priset vid pumparna har lämnat vårens bottennivå.
Priset på råolja kollapsade när coronakrisen var ett faktum. Låg
efterfrågan innebar större lager och att priset pressades kraftigt. Det
drog även ner priset på oljeprodukter som bensin. Sedan dess har
priset klättrat uppåt, men är fortfarande på en låg nivå jämfört med
inledningen på året.
I april kostade en liter 95-oktanig bensin i snitt 12,64 öre. I januari
kostade en liter 95-oktanig bensin i snitt 15,99 kronor vilket är ungefär
lika mycket som priset låg på förra sommaren.
Det rekommenderade priset vid pump på bemannade bensinstationer
är i dagsläget 14,08 kronor. Den senaste höjningen gjordes den 17 juni
då priset tickade uppåt med 10 öre. Det innebär att det kostar 704
kronor att fylla bilen med 50 liter bensin, nästan en hundralapp mindre
än förra sommaren. En liter diesel kostar samtidigt 14,33 kronor, efter
den senaste höjningen på tio öre den 17 juni.
TT "
"Fakta. Bensinpriset 2020
Priser i kronor per liter.
Månad 95 oktan Diesel
Januari 15,99 16,59
Februari 15,53 15,97
Mars 13,67 14,72
April 12,64 13,86
Maj 13,26 13,69
Källa: Svenska Petroleum & Biodrivmedelinstitutet (SPBI) "
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Den största utmaningen har varit själva isoleringen – att inte kunna
träffa sina vänner lika ofta.

”Den bästa inlärningen sker ändå i
klassrum”

– Vi har setts ibland men man känner sig lite skyldig hela tiden – bara
man kommer till tunnelbanan möts man av skyltar om att man inte ska
åka om det inte är nödvändigt. Jag har försökt att träffa dem som bor i
samma område för att inte behöva resa så långt, säger Cecilia
Ennerfelt.

DN MÅNDAG 22 JUNI 2020
Under våren tvingades gymnasieskolorna att snabbt ställa om till
distansundervisning. Skolstiftelsen Viktor Rydberg var en av de första att stänga.– Det har fungerat bra men inte varit lika roligt
som att mötas på riktigt, säger läraren Josefin Siljeholm.
Cecilia Ennerfelt har precis gått ut första året på samhällsvetenskapliga
programmet på Viktor Rydberg gymnasium Jarlaplan. För henne var
rutiner viktigt för att få skolgång och privatliv att fungera när allt
skedde på distans.

Normalt tar aktiviteter och träning upp en stor del av fritiden, men när
det mesta ställdes in fick hon anstränga sig mer själv för att hitta på
saker och komma hemifrån.
– Efter den här tiden har jag verkligen börjat värdera att gå ut och
insett hur viktigt det är att ha planer, säger hon.
Viktor Rydberg stängde ner sina gymnasieskolor för att inleda
distansstudier redan innan Folkhälsomyndigheten rekommenderade
det.

– En vanlig dag vaknade jag tidigt och försökte att gå ut och springa
eller träna något annat på morgonen innan jag gick och satte mig vid
datorn. Hade jag tid gick jag en promenad efter lunch och fortsatte
sedan med skolarbetet fram till kvällen.

– Vi hade så högt personalbortfall och stor frånvaro bland våra elever
att vi såg det som den bästa lösningen för att säkra utbildningen, säger
skolchefen Kristy Lundström.

Hon tycker att de teoretiska delarna av skolan fungerat bra. Att plugga
hemifrån har sparat in restid som hon i stället kunnat lägga på
skolarbetet. De praktiska lektionerna har varit svårare – som musik
och idrott.

Skolstiftelsen låg redan långt fram i det digitala arbetet och har
planerat för att kunna ställa om till digital undervisning under flera år.

– Ska man skriva en text så fungerar det faktiskt bättre att få sitta
hemma ifred. Men i de praktiska ämnena blev det väldigt mycket teori,
vilket är rätt trist i längden.

– På grund av lärarbristen är vi oroliga att inte kunna ha behöriga
lärare i varje klassrum i framtiden. Därför har vi tittat på hur man kan
skapa goda inlärningssituationer på distans.
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Men hon betonar att det är stor skillnad på att testa nya metoder för att
de kanske kan komma att behövas i framtiden – och att jobba online i
skarpt läge.

Det gjorde att arbetsbördan ökade. Många lärare på skolan
överkompenserade också för att de inte träffade eleverna.
– Man vill ge dem något mer och då får de fler uppgifter – vilket
innebär mer arbete för oss att gå igenom.

– Det har varit nyttigt för oss att prova, jag tror att alla våra
medarbetare lärt sig mycket om de digitala hjälpmedlen under våren.
Medan eleverna pluggar hemma får lärarna välja om de vill arbeta från
skolan eller hemmet.

Josefin Siljeholm säger att hon också blivit tröttare efter en arbetsdag
än hon brukar.

Några veckor innan terminsavslutningen är DN med på en sånglektion
på distans. I ett musikrum två trappor upp i den anrika byggnaden fylls
ljudrummet av låten Anything worth holding on to. Det låter lite
elektroniskt ur laptophögtalarna men det är inte svårt att föreställa sig
hur kraftfull tredjeårseleven Arcadia Hugosson-Millers stämma är på
andra sidan skärmen.

– Variationen försvinner när allt görs framför datorn. När man pratar
med en grupp elever kan det ibland kännas som att prata rakt in i en
vägg. Man kan läsa av dem på ett annat sätt när man har dem framför
sig.
– På det stora hela skulle jag säga att det fungerat bra men att det inte
varit lika roligt. Det sociala är en viktig dimension, säger hon.

Hon och lärarpraktikanten Miranda Campora har precis grimatiserat
ihop och tagit olika toner framför varsin kamera för att värma upp.
Vid något tillfälle försvinner ljudet och bilden fryser till.

Att distansutbildning fungerar men att skillnaden mot att träffas fysiskt
i ett klassrum är stor, kom även Skolverket fram till i en kartläggning
med 100 skolchefer och huvudmän.

– Det har varit lite tekniskt krångel, både med uppkoppling och att
elever och lärare dykt upp i fel digitala klassrum. En del moment går
helt enkelt inte att genomföra, som körsång och ensemblespel eller att
ackompanjera eleverna härifrån eftersom det alltid är en viss
fördröjning, säger sångläraren Josefin Siljeholm.

Flera noterade att närvaron till och med gått upp bland eleverna, tvärt
emot deras farhågor. En del elever som vanligtvis inte brukar komma
till skolan, så kallade hemmasittare, deltog också oväntat i
undervisningen. Även sjukfrånvaron bland lärarna var lägre än
normalt.

Hon berättar att lärarna redan innan Coronakrisen hade tillgång till
digitala hjälpmedel, men att de inte använde dem fullt ut.
– Scheman och uppgifter har ofta legat online. Men det var en stor
omställning att gå över till att jobba helt digitalt. Man får tänka om och
lägga in nya moment i undervisningen.

Men samtidigt uppgav flera skolchefer och huvudmän en oro för hur
avgångseleverna drabbas. Flera var också oroliga för att elever med
särskilda behov inte tas omhand lika bra som i skollokalerna och att
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det skulle kunna bli svårt att få kontakt med de elever som mest
behöver det.
Att stängningen ska påverka elevernas hälsa och mående är en oro som
skolchefen Kristy Lundström delat.
– Den helhet som skolan ger till elevernas vardag försvinner och jag är
rädd att det ska påverka deras hälsa negativt att sitta hemma ensamma.
Våra medarbetare får inte samma överblick när de inte träffar dem.

Vissa skolor har haft viss undervisning i skolans lokaler men då för en
elev åt gången. Det handlade främst om elever med särskilda behov
eller moment i yrkesprogrammen som är svåra att genomföra på
distans.
Många skolor rapporterade att närvaron på lektionerna ökade, framför
allt till en början. I vissa fall deltog också elever som inte kommit till
skolan på lång tid dessförinnan, så kallade hemmasittare.
Sjukfrånvaron bland personalen var också lägre än vanligt.

Hon tror att skolstiftelsen kommer att använda sig av digitala
hjälpmedel mer även efter att coronakrisen klingat av men inte att de
kommer att övergå till distansundervisning i någon större utsträckning.
– Den bästa inlärningen sker ändå i klassrum.
Inte heller eleven Cecilia Ennerfelt skulle vilja fortsätta med
distansundervisning.
– Vissa egna arbeten skulle det ju vara skönt att kunna göra hemifrån.
Men det blir väldigt tråkigt att vara hemma så mycket och att inte
träffa folk.

Bland det svåraste har varit att genomföra den arbetsplatsförlagda
utbildningen eftersom många arbetsplatser haft stängt och därför inte
haft möjlighet att ta emot eleverna.
Det har också varit svårt att genomföra praktiska moment.
För att motverka att den psykiska ohälsan ökar har elevhälsan utökats
på många skolor och även blivit tillgänglig digitalt. "

Annika Wilhelmson
annika.wilhelmson@dn.se "
"Fakta. Skolverkets undersökning om distansundervisningen
Ungefär hälften av skolcheferna och huvudmännen tyckte att
distansundervisningen på gymnasiet fungerade bättre än förväntat.
En mindre andel uppgav i stället att det varit svårt att skapa goda
förutsättningar för undervisning.
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”Våren gav en kompetensutveckling i
digitalisering vi aldrig tidigare sett”

– Att hålla motivationen uppe över tid. Sen finns det ju praktiska
moment som inte kan ges på distans. Att examinera eleverna är också
svårt.

DN MÅNDAG 22 JUNI 2020

Var det stor skillnad mellan olika skolor?

Övergången till distansundervisning gav skolorna en knuff i den
digitala utvecklingen. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson hoppas att erfarenheten ska skapa nya lösningar på skolans
problem med lärarbrist.

– Det är det alltid. Men de problemen som vi ser för en digital skola
ser vi också när vi har klassisk undervisning, till exempel problemet
med likvärdigheten i skolan. Det här är inte våren då svenska skolan
blev mer likvärdig. Olika elever har olika förutsättningar, olika stöd
hemifrån och skolor har olika resurser.

Under våren tvingades landets alla gymnasieskolor att gå över till
digital undervisning. Gick det bättre eller sämre än du trodde?
– Jag måste säga att det gick mycket bättre, jag tror att många i
skolsverige är positivt överraskade. Lärarna fick ställa om på bara en
dag och det lyckades de med.
– Vi kunde också konstatera att eleverna deltog i större utsträckning än
de brukar. Svensk skola visade verkligen sin kompetens och sitt
ansvarstagande i att få dem med sig. Även elever med behov av extra
stöd har varit bättre på att lämna in uppgifter än de brukar.
Vad tror du att det beror på?
– Jag tror att lärare tvingas vara tydligare i distansundervisning än i
klassisk undervisning – de måste ge tydligare instruktioner och följa
upp arbetet mer.
Vilken är den största utmaningen med distansundervisning?

Såg ni några skillnader mellan kommunala och privata skolor?
– Nej. Skolverket har ju under flera år haft i uppdrag att främja
digitaliseringen av skolan. Vi har regelbundet följt upp vilka
hjälpmedel och vilken kompetens skolor har. Vi har kunnat se att
variationen varit stor inom grupperna kommunala skolor och
fristående skolor.
Lärare och huvudmän har uttryckt en oro för att svaga elever riskerar
att hamna ännu längre efter starka elever. Hur motverkar ni detta från
Skolverket?
– Vi har jobbat mycket med att samla erfarenheter, stödmaterial och
lärandeexempel på vår hemsida för att sprida goda exempel. Vi har
pumpat ut stöd till rektorer och lärare. Vi har också byggt sidan
skolahemma.se som var på plats samma dag som
distansundervisningen skulle sättas igång.
– Under våren har vi också gjort flera uppföljningar för att se hur det
går och vad vi kan bidra med.
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Vad stod i fokus för den digitala utvecklingen innan coronakrisen?
– Att alla elever ska göra digitala nationella prov, vilket kräver att alla
skolor har tillgång till digitala hjälpmedel och digital kompetens.

– Vi ser inte att vi kan ersätta Almedalsveckan med något annat.
Däremot kommer vi lyfta våra frågor i andra sammanhang som
konferenser, nyhetsbrev, presskonferenser och debattartiklar.

– Från skolverkets håll har vi också försökt peka på hur digitala
hjälpmedel kan både underlätta och förbättra arbetet. Det har blivit
tydligare nu.

Vilken är den viktigaste frågan inom skolvärlden just nu?

Hur har den här perioden påverkat den digitala utvecklingen av
skolan?
– Det har skett en kompetensutveckling inom digitalisering som vi
aldrig varit i närheten av tidigare. Vi har ju jobbat med digitalisering
under minst två decennier men först denna vår i skarpt läge – och då
brukar man också bli motiverad.
Tror du att distansundervisning kommer att bli vanligare efter den här
tiden?
– Eftersom vi sett att en del elever faktiskt jobbar bättre hemma när de
får vara ifred så hoppas jag att det kommer att bli det i viss mån. Det
innebär inte att jag förespråkar fortsatt distansundervisning generellt,
jag tror att det är jätteviktigt att människor möts. Men jag tror att det
kan fungera bra som ett komplement – inte minst för enskilda elever.
– Kanske kommer man våga gå lite längre när det gäller
fjärrundervisning, som en del av lösnigen på problemet att vi saknar
legitimerade lärare i vissa ämnen runt om i landet.
Almedalen skulle ju ha pågått för fullt nu. Gör ni något annat i stället?
– Vi hade tänkt lyfta frågor som alltid är aktuella, som hur vi ska
komma tillrätta med lärarbristen och hur vi ska få en mer likvärdig
skola. Också ett seminarium utifrån Skolverkets lägesbedömning som
vi gör vartannat år för att ge en samlad bild av läget i svensk skola och
vad som krävs för att kvalitet och resultat ska förbättras.

– Lärarförsörjningen. Det finns även många viktiga frågor vad gäller
likvärdigheten mellan skolor och elevers svårigheter att nå målen. Men
jag har en oerhörd tro på den kompetenta läraren. Dessvärre har vi för
få behöriga lärare i Sverige. Om vi skulle ha haft lika många behöriga
lärare som vi behöver – då tror jag inte att vi skulle behöva prata så
mycket om de andra problemen.
Annika Wilhelmson
annika.wilhelmson@dn.se"
"Fakta. Peter Fredriksson
Gör: Generaldirektör för Skolverket
Bakgrund: Uppväxt i ett hem utan studietraditioner. Mamma och
pappa gick 7 år i skolan, knegade sedan hårt ett helt liv. Min barndom
rymde inte så mycket kulturellt kapital däremot fick jag med mig en
stor respekt för människor som gör sitt bästa. Mitt vuxna liv har jag
tillbringat i skolan, som lärare, rektor och skolchef.
Ålder: 58.
Familj: Gift, livslång kärlek. Inga barn.
Intressen: Massor, lite av en kulturtant, gillar att läsa, gå på teater och
titta på konst. Reser mycket.
Så var jag som elev: Lite ojämn, men mot slutet riktigt bra. Om man
skulle bli lärare på den tiden krävdes ju toppbetyg. "
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allt, i grupparbeten kunde det bli mycket ansvar på en person när andra
i gruppen valde att titta på Youtube i stället för att jobba.

" Tre gymnasieelever om hur
distansstudierna fungerat

Hur hade det kunnat fungera bättre?

DN MÅNDAG 22 JUNI 2020

– Om lärarna disponerat tiden mer år oss, så att vi fick veta hur mycket
tid vi skulle lägga på olika uppgifter och när vi skulle ta rast.

Lucia Wilkinson
18 år, just gått ut tredje året på sång- och musikinriktningen på Södra
latin.

Vad saknade du?
– Att kunna träffa mina kompisar som vanligt. Min syster har astma så
jag har varit tvungen att säga nej till att träffa vänner en del, det har
varit svårt.

Hur har det varit att gå i skolan på distans?
– Vissa lektioner fungerade jättebra. Andra inte alls, som kör som fick
ställas in helt. En del lärare hade en tydlig planering för lektionerna
medan andra bara gav oss en uppgift att lösa.

Skulle du vilja fortsätta med viss distansundervisning?
– Ja, på universitetet skulle jag vilja läsa på distans för att kunna resa
eller jobba samtidigt.

Vad har varit bra?
– Att kunna disponera tiden bättre. Jag bor inte jättenära skolan och
vissa dagar har jag haft en fem timmar lång håltimme – då har det varit
skönt att kunna plugga hemma där det är lugnt.
Vad var svårast?
– Att alla våra planerade konserter fick ställas in. Och att missa
studentmottagning och utspring. Jag skulle ha varit den första i min
familj att ha en mottagning, det hade varit stort.
– I undervisningen var det svårt med de praktiska lektionerna och
matematiken. Att inte kunna ställa frågor direkt till både lärare och
klasskompisar. Disciplinen var också en utmaning när lärarna inte såg

Marko Strbac
17 år, avslutat andra året på ekonomi-juridiklinjen på Rönninge
gymnasium.
Hur har det varit att gå i skolan på distans?
– Jag tycker att det gick jättebra. Lärarna var bra på att anpassa
uppgifterna och jag tyckte generellt att jag fick de instruktioner som
jag behövde. Vissa lärare hade genomgång med oss och andra gav oss
dokument att jobba med.
Vad har varit bra?
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– Det var enklare att koncentrera sig och jag var mycket mer produktiv
hemma än i skolan, jag fick mycket mer gjort än annars.

Bianca Paulin
17 år, avslutat första året på ekonomiprogrammet på Blackebergs
gymnasium.

Vad var svårast?
Hur har det varit att gå i skolan på distans?
– Vissa uppgifter kunde vara lite svåra att förstå utan läraren, då kunde
man mejla och fråga men det tog ofta tid innan man fick svar. Det är
mycket enklare att kunna prata med läraren direkt när man är i skolan.
– När vi var 30 elever uppkopplade samtidigt så kunde det också
hände att internet laggade, att många pratade i munnen på varandra
eller att någon sätter på något högljutt i bakgrunden. Ibland var det rätt
stökigt.
Hur hade det kunnat fungera bättre?
– Kanske om vi använt digitala grupprum mer, då blev det inte lika
stökigt.

– Undervisningen har i stort sett fungerat bra. Redan innan jobbade vi
mycket online och använde ständigt datorn i skolan. Men plugget blev
värre, vi fick mycket mer uppgifter än innan och det var ibland svårt
att hinna med – ofta fick man hoppa över rasterna mellan lektionerna
för att hinna klart.
Vad har varit bra?
– Det var smidigt att bara kunna sätta sig framför datorn på morgonen.
Restiden till och från skolan försvann. Det var skönt, jag fick chans att
sova ut på morgonen.
Vad var svårast?

Vad saknade du?
– Att träffa kompisar, och gå till Coop efter lunchen och köpa dricka.
Jag bor i Tumba medan mina klasskompisar bor i Södertälje så vi har
inte setts särskilt mycket. Men jag har kunnat umgås med mina vänner
här i området lite grann. Men man blev lite som en hund, lämnad
hemma ensam hela dagarna och glad när familjen kom hem.
Skulle du vilja fortsätta med viss distansundervisning?
– Jag skulle kunna tänka mig det ibland. Men inte alltid, jag har ändå
saknat skolan och kompisarna.

– Att hålla disciplinen uppe. Det är så mycket annat som distraherar
när man sitter hemma. Jag var också mycket tröttare än jag brukar,
dagarna blev så sega.
Hur hade det kunnat fungera bättre?
– Om vi fått färre uppgifter och lärarna uppmanat oss att ta raster
emellan så att man hunnit vila ut lite till nästa lektion. Vissa lärare höll
hela lektionerna via videokonferens, medan andra bara tog närvaro i
början och sedan delade ut uppgifter. Det första fungerade bättre, då
tvingades man att fokusera som på en vanlig lektion.
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Vad saknade du?
– Mina kompisar. Vi har träffats och gått promenader ibland och
annars mest online. Det är inte samma sak som att ses i verkligheten
och i skolan varje dag. Dagarna blev ganska tråkiga och långrandiga
och smälte ihop. Kompisarna gör skolan rolig, utan dem blir det bara
plugg och det blev ganska tungt.
Skulle du vilja fortsätta med viss distansundervisning?
– Nej, absolut inte.
Annika Wilhelmson
annika.wilhelmson@dn.se "
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"Dinosaurierna har tagit sig in på Tom Tits
DN MÅNDAG 22 JUNI 2020
Det räcker att ta sig till Södertälje för att få en känsla av hur
dinosaurier såg ut, rörde sig och kanske lät. När Tom Tits öppnar
på måndagen tas besökarna emot av modeller av dinosaurier som
är gjorda efter de senaste vetenskapliga rönen.
Vetenskapsmuseet Tom Tits i Södertälje har, liksom många andra
museer, hållit pandemistängt under våren. Men på måndagen den 22
juni slår de återigen upp portarna för sommaren – åtminstone till
experimentparken och den nya utomhusutställningen vid namn
”Dinosauria”.
Jan Westin, filosofie doktor i zoologi och grundare av Universeum i
Göteborg, har lett arbetet med utställningen ihop med multikonstnären
Emilio Sheikhan. Varje rörelse, hud, fjäder och tand är framtagen efter
den senaste forskningen om hur djuren såg ut.
– Jag gick egentligen i pension för tre år sedan, men det här arbetet
tvingar mig att hänga med på forskningsfronten. Det kommer hela
tiden nya rön om dinosaurier, så utställningen måste ständigt förnyas –
det kan vara någon tagg som man upptäckt sticker ut ur mungipan,
eller något i dinosauriernas beteenden, säger Jan Westin till DN.
I parken ställs sju dinosauriearter och en flygödla, en så kallad
pteranodon, ut i naturlig storlek. Och mycket av de naturtrogna
replikornas rörelsemönster och ljud har lånats från moderna djur,
såsom fåglar, berättar Jan Westin.
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– Det är faktiskt till vår fördel att coronan har fördröjt öppnandet av
utställningen. Vissa av dinosaurierna är fjäderbeklädda, och när vi
tidigare har byggt upp utställningar utomhus har fåglar kommit och
ryckt fjädrarna för att bygga bo med. De var inte ett dugg rädda för
sina hemska förfäder. Men nu är bobyggarperioden som tur är över!

”Varför hindras medier att granska
coronapandemin?”

Vilken är din personliga favorit av utställningens dinosaurier?
– Det finns en sort heter Zuul, efter monstret i den första
”Ghostbusters”-filmen. Den hittades bara häromåret, och jag tror inte
att den finns på någon annan utställning. Det är en trevlig växtätare,
och hör väl inte till de smartaste dinosaurierna. Men den ser väldigt
skräckinjagande ut, med enorma taggar och en kraftig benklubba
längst ut på svansen, som den kunde slå av benen på en T-rex med,
säger Jan Westin.

" DN. DEBATT 200623
En rad kommuner, regioner och myndigheter har hindrat medier
från att ta del av allmänna och offentliga handlingar om
coronapandemin. Det visar vår kartläggning. Nu måste JO eller
JK utreda fallen och den kommande coronakommissionen måste
ge svar på varför offentlig förvaltning struntar i grundlagarna,
skriver styrelsen för Utgivarna.

Utställningen har öppet till och med den 30 september.

Hur många äldreboenden eller särskilda boenden har drabbats av
covid-19? Hur många är smittade inom äldreomsorgen? Hur stor andel
av vårdpersonalen är drabbad?

Greta Thurfjell
greta.thurfjell@dn.se "

DN TISDAG 23 JUNI 2020

Och vilka brister finns det när det gäller bemanning, utbildning och
skyddsutrustning som påverkar vården av de sjuka?
Detta är bara ett axplock av de frågor som medier runt om i Sverige
har ställt under de senaste månaderna när pandemin lamslagit hela
samhället.
Frågor som medier ställer för att kunna ge medborgarna relevant
information och inblick i offentligt finansierad verksamhet. Frågor
som ställs för att kunna granska och visa på missförhållanden, något
som i sin tur kan leda till att eventuella fel och missgrepp rättas till.

172

Men i alltför många fall har frågorna aldrig fått några svar. När medier
har riktat frågor relaterade till covid-19 till kommuner, regioner och
myndigheter har dessa bland annat hänvisat till patientsekretess, trots
att det inte handlat om att få uppgifter om enskilda personer.

Tidningarna inom Sörmlands Media – Eskilstuna-Kuriren, Strengnäs
Tidning, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren – fick i ett
samordnat svar nobben från åtta av nio kommuner när de ville visa
sina läsare hur många som var smittade inom äldreomsorgen.

Dessutom har en rad kommuner försökt hindra medarbetare att prata
med medier, trots att meddelarfriheten stadgas i
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, två grundlagar
som självklart omfattar alla offentliganställda.

Efter det har Sörmlands Medias JO-anmält kommundirektörer, regiondirektören och alla kommunikationsdirektörer i länets kommuner samt
Region Sörmland efter att de undanhållit uppgifter om antal smittade.
Dessutom har man överklagat alla avslag på att få ut handlingar från
kommunerna liksom från socialstyrelsen. I början av juni gav
kammarrätten i Jönköping bakläxa till de åtta kommunerna så att de
tvingas ta upp Sörmland Medias begäran igen.

Göteborgs-Posten, SVT, Gotlands Tidningar, Nerikes Allehanda,
TTELA, Dalarnas Tidningar, Eskilstuna Kuriren och Sveriges Radio –
listan över medier som under den senaste tiden hindrats att göra sitt
jobb kan göras betydligt längre.
I vissa fall har kommunerna tvingats att till sist lämna ut information,
men först efter att medier drivit frågan om att få ta del av de offentliga
uppgifterna vidare till högre instanser, alternativt när de genom
publiceringar visat hur kommunerna vägrat medier information eller
satt munkavle på sina medarbetare.
Göteborgs-Posten är en av flera medier som överklagat till
kammarrätten efter att inte fått ut offentliga handlingar för att kunna
berätta för sina läsare om coronans smittspridning. Tidningen väntar
nu på utslag därifrån.
Region Dalarna nekade länge Dalarnas Tidningar att få ut statistik om
covid-19. Men tidningen låg på regionen, som nu börjat redovisa
siffrorna.

Även P4 Sörmland har försökt få ut uppgifter om smittläge och antal
dödsfall inom äldreomsorgen i Sörmlands nio kommuner. De vägrade
ge svar och hänvisade antingen till att sådana sammanställningar inte
finns eller att det skulle bryta mot patientsekretessen. P4 Sörmland har
överklagat besluten och den 8 juni gav kammarrätten i Jönköping även
i detta fall bakläxa till tre av de sörmländska kommunerna.
När Sveriges Radios Ekoredaktion begärde ut uppgifter om
beställningar av andningsskydd från en av landets regioner, nekades
man detta med hänvisning till rikets säkerhet. En annan region satte
stopp för att lämna ut uppgifter om tillgång till skyddsutrustning till
Ekot, eftersom regionen menade att det inte finns ett formellt beslut
om detta utan att det fortfarande handlar om arbetsmaterial.
När TTELA vände sig till kommunerna inom sitt bevakningsområde
Trollhättan, Mellerud, Lilla Edet och Vänersborg, för att få ut
uppgifter om covid-19-smitta inom bland annat äldreomsorg och
förskolan hänvisade kommunerna till patientsekretess respektive
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tystnadsplikt. Tidningen har fått hjälp via sina läsare att ändå få
uppgifter, men har haft svårt att få en fullständig bild.

verksamheten. Utan publicistiska mediers genomlysning av det
allmänna ökar risken både för att falska rykten sprids och att den
nödvändiga kontrollen av makthavare uteblir.

På samma sätt agerade Region Gotland då Gotlands Tidningar ställde
frågan om antalet smittade på öns särskilda boenden och om vilka
boende som var drabbade.

Artikelförfattarna utgör styrelsen för Utgivarna, en
intresseorganisation för svenska publicister:

Patientsekretess och riktlinjer från länsstyrelsen i Västra Götaland var
skälen när Bohusläningen nobbades uppgifter om smittspridning inom
äldreboenden och hemtjänst i Uddevalla, Lysekil, Munkedal och
Sotenäs.
Det vi sett exempel på under senare tid är en mycket oroande
utveckling. En av de starkaste drivkrafterna för Utgivarna, som samlar
Sveriges publicister, har sedan starten varit att värna den sedan 1766
grundlagsfästa tryck- och yttrandefriheten. Med den följer en
långtgående rättighet för alla att i medier med ansvariga utgivare få
framföra åsikter, beröm och kritik – men också en skyldighet för
tjänstemän och politiker i offentlig förvaltning att följa samma
grundlagar.
Demokratin sätts på prov i svåra stunder och när kommuner, regioner
och myndigheter inte följer våra grundlagar måste detta prövas
juridiskt. Utgivarna uppmanar därför publicister att driva eventuella
underlåtelser mot offentlighetsprincipen vidare i rättsliga instanser.
Utgivarna utgår ifrån att Justitieombudsmannen eller Justitiekanslern
prövar alla fall och påminner svensk offentlig förvaltning om värdet av
offentlighetsprincipen. Utgivarna utgår också ifrån att regeringen i sina
direktiv till den utlovade coronakommissionen inkluderar frågan om
hur kommuner, regioner och myndigheter hanterat
offentlighetsprincipen under krisen.

Christofer Ahlqvist, chefredaktör Göteborgs-Posten
Casten Almqvist, vd, TV4
Andreas Bedinger, divisionschef programdivisionen, SVT
Cilla Benkö, vd Sveriges Radio
Anna Careborg, vd och chefredaktör, SvD
Unn Edberg, publisher, Vi Media
Jan Fager, jurist, TU-Medier i Sverige
Charlotta Friborg, programchef, SVT nyheters riksredaktion
Viveka Hansson, programdirektör nyheter och allmän-tv, TV4
Mimmi Karlsson-Bernfalk, chefredaktör Blekinge Läns Tidning
Helle Klein, chefredaktör och vd, Dagens Arbete
Anna Körnung, ordförande, Utgivarna
Anne Lagercrantz, divisionschef nyheter och sport, SVT
Björn Löfdahl, programdirektör, Sveriges Radio
Thomas Mattsson, senior advisor, Bonnier News
Kerstin Neld, vd, Sveriges Tidskrifter
Mikael Nestius, affärsområdeschef Bonnier News Local
Anna Rastner, utbudschef, UR
Åsa Sjöberg, innehållsdirektör, TV4
Hanna Stjärne, vd, SVT
Johan Taubert, förlagsdirektör, Egmont Publishing
Ewa Thorslund, vd TU-Medier i Sverige

Ytterst handlar det här om medborgarnas rätt att kunna ta del av
information om och få inblick i den gemensamt finansierade
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Samma mönster syns när DN/Ipsos frågar speciellt om den myndighet
som stått i centrum. I april uppgav 69 procent att de hade stort förtroende för Folkhälsomyndigheten mot 57 i juni. Dramats huvudperson, statsepidemiolog Anders Tegnell, klarar sig aningen bättre men
förtroendet har sjunkit även för honom, från 69 till 60 procent.
Nicklas Källebring är opinionsanalytiker på Ipsos.

" Fallande förtroende för både Tegnell och
Löfven
DN TISDAG 23 JUNI 2020
Förtroendet sjunker markant för myndigheternas och politikernas
sätt att hantera coronakrisen. Det visar en mätning från DN/Ipsos.
Andelen som ger statsminister Stefan Löfven (S) godkänt minskar
med 10 procentenheter.

– Skillnaderna är så stora att vi kan vara säkra på att det skett en rejäl
förändring. Synen på myndigheternas förmåga har utvecklats påtagligt
negativt, säger han.
Detsamma gäller bedömningen av politikernas insatser. Andelen som
anser att regeringen har hanterat smittan bra sjunker från 50 procent i
maj till 38 i juni. Statsminister Stefan Löfvens siffror faller från 49 till
39 procent.

Tilliten i det svenska samhället framhölls som Sveriges guldreserv när
pandemin kom. Det är väldokumenterat att svenskarna i jämförelse
med många andra länder har en hög tilltro både till varandra och till
myndigheterna. Det bekräftades återigen i årets SOM-undersökning
från Göteborgs universitet.

Det sker mot bakgrund av att antalet avlidna i covid-19 i Sverige har
stigit till nivåer som ligger högt över våra grannländer. Många länder
håller fortsatt gränserna stängda för just svenskar. Samtidigt har det
gått trögt att få i gång testningen i Sverige.

Så såg det också ut när DN/Ipsos tidigare under våren ställde frågor
om samhällets respons på coronakrisen. När pandemin på allvar nådde
Sverige steg förtroendet för sjukvård och myndigheter till höga nivåer
och höll sig fortfarande kvar där i maj. Även regeringen fick fortsatt
gott betyg förra månaden.

Förtroendetappet för regeringen har dock ännu inte gett några tydliga
avtryck i partisympatierna. Socialdemokraterna låg i DN/Ipsos
väljarbarometer för juni kvar på jämförelsevis höga 31 procent. Det
återstår att se om och i så fall när effekten slår igenom där.

Nu har en markant scenförändring skett. I junimätningen är det bara
sjukvården som bibehåller sina höga förtroendesiffror.
I april svarade 56 procent att de hade stort förtroende för förmågan hos
myndigheterna generellt att hantera coronakrisen. I juni har den
andelen sjunkit till 45. Under samma period har de med litet
förtroende ökat från 21 till 29 procent.

Men inte bara regeringen får sänkt betyg för coronahanteringen.
Oppositionen bedöms lika kärvt. Andelen som ger den gott betyg har
minskat från 30 till 20 procent.
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Nicklas Källebring tolkar det som en effekt av att borgfreden börjar
spricka efter en tid av endräkt inför pandemin. Alla partier ställde sig
inledningsvis mer eller mindre bakom den strategi som stakats ut av
regeringen och Folkhälsomyndigheten. Men nu kallar Jimmie Åkesson
(SD) dödsfallen i covid-19 för en ”massaker” och Ebba Busch (KD)
har anklagat regeringen för att med ”berått mod” låta smittan spridas.

"Ewa Stenberg: Så varför försökte inte
Jimmie Åkesson stoppa ”ättestupan”?

– Man kan säga att det som lite elakt brukar kallas käbblet har kommit
tillbaka i svensk politik, med hårda angrepp och högt tonläge. Det slår
igenom i att både regeringen och oppositionen får sämre betyg.

Förtroendet minskar dramatiskt för både regeringens och oppositionens sätt att hantera coronakrisen. Sveriges höga dödstal kastar
mörka skuggor över statsministern.Men också oppositionens agerande kan ifrågasättas.

Källebring pekar på en fråga som DN/Ipsos ställer varje månad om hur
människor ser på utvecklingen i stort i Sverige. Den kurvan vände
tydligt uppåt när coronakrisen slog till.
– När hotet var som mest påtagligt var andelen som ansåg att
utvecklingen gick åt rätt håll som högst. Nu vänder den kurvan nedåt
igen. Det visar nog att när partierna kommer samman och sätter
Sverige och medborgarnas bästa framför det egna partiet, då ser
väljarna positivt på det, säger han.
Det kan tyckas paradoxalt, men svenskarnas förtroende för samhällets
förmåga sjunker samtidigt som färre uppfattar coronapandemin som
ett hot. Andelen som ser pandemin som ett hot mot Sverige har sjunkit
från 78 procent i april till 66 i juni. Effekterna på Sveriges ekonomi
och företagen är det som oroar mest, därefter belastningen på
sjukvården. Trots lägre förtroende för myndigheterna har oron för
brister i smittskyddet bara ökat marginellt.
Hans Rosén
hans.rosen@dn.se""
"Ipsos har för denna mätning genomfört 1 191 intervjuer (378 intervjuer med ett slumpmässigt urval via sms med svarslänk och 813
med ett kvoturval från en slumpmässigt rekryterad webbpanel) under
perioden 2–15 juni 2020.
Opinionsmätningar är alltid förknippade med viss osäkerhet. För mer
information om urval, bortfall och svarsfrekvens se ipsos.se eller
kontakta Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring.

DN TISDAG 23 JUNI 2020

Den socialdemokratiska strategin kan närmast liknas vid en ättestupa.
Vem har tagit dessa till synes omänskliga beslut?, frågade
Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson på Facebook i onsdags. Det
måste vara ett rekord i politisk tonartshöjning.
Åkesson har ju själv suttit med statsministern och fått besluten
redovisade för sig i samband med att de fattades. Han har fått säga sin
åsikt, men utlöste aldrig något alarm.
I början av pandemin, den 26 mars, höll Jimmie Åkesson i stället ett
Youtubetal framför en svensk fana.
”Jag är väldigt ödmjuk inför det faktum att det som vår socialdemokratiska regering i dag försöker hantera, det är en situation utöver
allt som vi tidigare upplevt i modern tid. I det här läget tror jag att man
som oppositionspolitiker tjänar landet bäst genom att stötta, komma
med idéer och inspel. Snarare än att utmana. Stefan Löfven, ni står inte
ensamma i detta! Vi möter denna kris som ett enat land”, sade
Sverigedemokraternas ordförande.
Jimmie Åkesson har tidigare kritiserat de andra partierna för mobbning
när de inte velat diskutera med honom. I denna djupa kris har han varit
medbjuden. Alla riksdagspartiers ledare har bjudits in varje vecka till
möte om krishanteringen. Ofta har Folkhälsomyndighetens och Social-
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styrelsens generaldirektörer också deltagit. Partiledarna har fått ställa
frågor och framföra synpunkter. Skulle någon av dem ha uppfattat att
regeringen riggade en ättestupa har vederbörande givetvis haft
möjlighet, ja rent av moralisk plikt, att höja rösten.
Men när Sverige till exempel valde att inte stänga restauranger, gym
och kaféer var det ingen som gjorde det. Inte heller när äldreomsorgen
inte fick använda samma skyddsutrustning som sjukvården.
Jimmie Åkesson åkte i krisens början till Turkiet och delade ut
flygblad. Han krävde förvisso stängda skolor och gränser här hemma,
men tystnade snart och varnade aldrig för det han i en
Aftonbladetintervju nyligen kallat för en massaker.
I början av krisen, när smittspridningen i landet just blivit ett faktum,
invände ingen mot att smittspårning skulle upphöra och testning
begränsads till misstänkt covidsjuka som togs in på sjukhus.
Moderaternas Ulf Kristersson började senare envetet kräva ökad
testning. Men med de undantagen har regeringens och myndigheternas
coronastrategi backats upp av oppositionen.
Nu har regeringen öppnat för semesterresor inom landet. Ingen
oppositionsledare har satt sig emot det. Ingen kräver heller stängda
restauranger, kaféer eller avblåst fotbollsallsvenska.
Men oppositionspartiernas ledare distanserar sig i ord från strategin de
alla ställde sig bakom i början. Ulf Kristersson skrev i torsdags i en
debattartikel i Aftonbladet att ”Löfven personligen måste börja visa ett
helt annat ledarskap om vi ska lyckas stoppa smittspridningen”. Ebba
Busch (KD) har anklagat statsministern för ett ”ödesdigert politiskt
misslyckande”. Också samarbetspartierna är kritiska. Centerpartiet har
efterlyst en ny strategi och Liberalernas Nyamko Sabuni kritiserar
Stefan Löfven för svaghet i ledarskapet.

Det är lätt att tänka på talesättet ”Framgång har många fäder, medan
misslyckandet är föräldralöst”.
Dagens högljudda kritik förefaller mer vara ett sätt att få sympatier hos
kritiska väljare än en vilja att faktiskt påverka krishanteringen under
den pandemi vi fortfarande står mitt uppe i.
I nya DN/Ipsos har andelen väljare som ger oppositionen bra betyg
minskat från 30 procent i maj till 20 procent i juni. Andelen som anser
att regeringen har hanterat smittan bra sjunker ännu mer, från 50 till 38
procent. Det snabbt sjunkande stödet för regeringen bör ses i ljuset av
5 000 döda.
Nu säger statsministern att det stora antalet avlidna beror på brister i
äldreomsorgen, men att det har varit känt för alla under lång tid att
äldreomsorgen varit underbemannad och pressad. Och kring hälften av
de döda kom inte från äldreboenden.
Förklaringen räcker inte.
Det sjunkande stödet för oppositionen kan tolkas som att väljarna vill
ha ett bättre alternativ till regeringens krishantering. Eller kan det läsas
som missnöje med att oppositionen dömer ut regeringen mitt under
brinnande kris?
M, KD och SD förefaller ha sin slutsats klar: De behöver leva upp till
epitetet oppositionspartier. Hittills har de väljare som varit kritiska mot
coronastrategin inte haft några valmöjligheter.
Ewa Stenberg
ewa.stenberg@dn.se "
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" EU:s expert: Extremt viktigt med
smittspårning nu
DN TISDAG 23 JUNI 2020
Europas länder öppnar nu gradvis sina samhällen igen. Då varnar
EU:s smittskyddsmyndighet ECDC för att lättnaderna ska ge
intrycket av att faran är över. – Detta kommer inte att bli någon
vanlig semesterperiod. Viruset finns fortfarande där ute, säger
Piotr Kramarz, biträdande forskningschef på ECDC.
I Solna norr om Stockholm, strax invid den dånande E4:an, ligger
EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, den enda av unionens
myndigheter som har sitt säte i Sverige.
Här möter vi Piotr Kramarz, ECDC:s biträdande forskningschef. Han
är en veteran inom EU:s smittskydd, verksam på myndigheten sedan
2007.
Kramarz sträcker fram handen för att hälsa, och drar sedan snabbt
tillbaka den i spelad förvirring. Den utsträckta handen var menad som
ett absurt skämt. Medarbetarna på ECDC tar den sociala
distanseringen på stort allvar, de flesta jobbar hemifrån. Myndigheten
tar inte emot besökare, i motsats till den svenska
Folkhälsomyndigheten några kilometer bort. Intervjun sker på en
gräsplätt utanför byggnaden.
– Vi måste walk the talk. Vi säger till Europa att göra saker, då måste
det märkas att vi själva tror på det, säger Kramarz.

ECDC fungerar som EU:s sambandscentral i smittskyddsfrågor. Här
analyseras data som mynnar ut i riskbedömningar, varningar och råd
till medlemsländerna och EU-kommissionen. Det viktigaste budskapet
nu: Även om smittspridningen minskar så är faran inte över. De studier
som gjorts om hur många européer som har skydd mot covid-19 via
antikroppar är nedslående.
– Det är osannolikt att något land i Europa har en tillräckligt stor andel
människor med antikroppar för att förhindra nya utbrott av covid-19,
säger Piotr Kramarz.
Hur stor är risken för en andra smittvåg under hösten?
– Det är extremt svårt att förutse. Men risken finns. Vi måste vara
förberedda på det.
När vi möts har ECDC just presenterat sin senaste så kallade rapid risk
assessment-analys, den tionde i ordningen sedan pandemin började.
Den visar att smittspridningen minskat med omkring 80 procent i
Europa (EU, Storbritannien, Norge, Island och Liechtenstein) sedan
toppen på den europeiska kurvan nåddes omkring den 9 april.
Skillnaderna i Europa är dock stora. Sverige har med råge det högsta
antalet nya fall just nu. Det mått som ECDC använder för att kartlägga
smittspridning är antalet fall per 100 000 invånare under 14 dagar. I
den senaste mätningen mellan den 26 maj och 9 juni var Sverige det
enda landet med fler än 100 (110.4) fall på den skalan. ECDC slår
dock fast att detta delvis kan förklaras med ökad testning i Sverige
under perioden.
– Teststrategier och antalet tester som utförs påverkar siffrorna, säger
Piotr Kramarz.
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Piotr Kramarz är mycket noga med att inte uttrycka åsikter om olika
länders vägval under pandemin. Inte ett ord om Sveriges strategi
kommer över hans läppar.
– Vi utvärderar inte ländernas olika åtgärder, säger han.
Vad tycker du om att många europeiska länder nu öppnar sina gränser
för varandra, men inte för Sverige?
– Tillgängliga vetenskapliga data stöder inte att gränsstängningar
skulle vara effektiva mot spridning av viruset, säger Kramarz.
– Hur människor agerar när de reser, som att hålla sig till regler om
social distansering och annat, är mycket viktigare än olika åtgärder
som vidtas vid gränsen. Liksom att det finns effektiva metoder för
snabb diagnos och smittspårning på plats om någon skulle bli sjuk
under en resa, säger Kramarz och fortsätter:
– Smittspårning är extremt viktigt i den här pandemifasen.
Piotr Kramarz började sin bana som infektionsläkare i staden
Białystok i östra Polen. I Öst- och Centraleuropa har antalet döda och
smittade varit betydligt lägre än i Västeuropa, ett faktum som nu ska
analyseras.
– Något som kan ha spelat roll är att mycket av spridningen i väst kom
efter att västeuropéer återvänt från semestrar under februari. Det var
mindre sådant resande i Öst- och Centraleuropa, säger Piotr Kramarz.
– Och flera av länderna i öst införde mycket strikta åtgärder tidigt
under pandemin. Det ser ut som om det var effektivt för att hejda

smittspridningen. Det är sådant som vi nu försöker förstå, vilka
åtgärder som fungerat vid vilken tidpunkt i olika länder.
När Europas länder nu gradvis öppnar sina samhällen uppstår en
möjlighet att få veta mer om vilka åtgärder som faktiskt hindrar
smittspridningen i ett samhälle. När pandemin slog till genomfördes
ett stort antal åtgärder ungefär samtidigt i många länder. Vad som varit
verksamt och vad som varit meningslöst har inte gått att slå fast
tidigare.
– Men när restriktionerna nu hävs så sker det på olika sätt i olika
länder. Det ger oss möjlighet att se vad som fungerat och vad som inte
fungerat så bra. Vi har inte resultaten än, men vi jobbar på det nu,
säger Piotr Kramarz.
När coronapandemin nu antagit en ny skepnad i Europa uppstår nya
utmaningar. I ECDC:s riskanalys nämns fenomenet ”isolation fatigue”,
att människor inte orkar upprätthålla de nya avhållsamma vanorna
efter flera månader av ensamhet.
– När olika åtgärder tas bort eller ändras så kanske människor
uppfattar det som en signal om att pandemin är slut och att viruset är
borta, säger Kramarz.
– Vi måste konsekvent upprepa budskapet: Pandemin är inte över.
Viruset finns fortfarande där ute. Det får naturligtvis konsekvenser för
sommaren. Detta kommer inte att bli en normal semesterperiod.
Vilket är ditt viktigaste råd till européer som planerar sina
sommarsemestrar?
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– Människor måste vara medvetna om att det finns en smittorisk som
är kopplad till resor. De måste själva vidta åtgärder för att minska riskerna, säger han.

Myndigheten analyserar och tolkar data om smittsamma sjukdomar,
ger vetenskapliga råd till medlemsländerna och EU-kommissionen,
samt övervakar, analyserar och varnar för hot mot EU.

I ECDC:s senaste rapport finns en sammanställning över vilka åtgärder
som bör finnas kvar under de kommande månaderna, oavsett hur det
går med smittspridningen. Här nämns handhygienen, tvåmetersregeln
och arbetet hemifrån. Liksom fortsatta restriktioner för riskgrupper och
nej till allmänna sammankomster.

ECDC har ingen makt över specifika åtgärder, sådant sköter
medlemsländerna. Myndigheten har 290 anställda. Direktör är Andrea
Ammon från Tyskland.

Åtgärderna kommer att ”påverka hur vi rör oss, arbetar, reser och roar
oss under överskådlig tid. Denna förändring i våra liv kommer att
fortsätta i någon form fram tills att det finns ett vaccin eller effektiva
läkemedel”, enligt rapporten.

Piotr Kramarz
Född: 1963. Yrke: Biträdande forskningschef på ECDC sedan 2011.
Karriär: Började sin bana som infektionsläkare i Białystok i östra
Polen. Arbetade på USA:s smittskyddsmyndighet CDC mellan 1997
och 2000. Verksam på ECDC sedan 2007. "

Vad är du mest frustrerad över att du ännu inte vet om viruset?
– Det mest frustrerande är att vi inte vet så mycket om immuniteten.
Det finns flera frågetecken. Om du har antikroppar, hur skyddad är du?
Och hur länge är du immun om du har antikroppar? Svaret på de
frågorna avgör så mycket, säger Piotr Kramarz.
Johar Bendjelloul
johar.bendjelloul@dn.se"
" Fakta. ECDC – EU:s smittskyddsmyndighet
ECDC (The European Centre for Disease Prevention and Control) är
EU:s smittskyddsmyndighet och finns i Solna norr om Stockholm. Den
grundades 2005 som ett svar på sars-pandemin.
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" Arbetslösheten bland unga ökar snabbt
DN TISDAG 23 JUNI 2020
Arbetslösheten i Sverige uppgår nu till 8,9 procent, enligt de
senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen. Under den senaste
veckan har 15 753 personer skrivit in sig som arbetssökande, 5 999
fler än under samma period förra året.

– Gymnasieutbildning är en vattendelare på arbetsmarknaden och
möjligheterna till en varaktig etablering ökar tydligt med en
gymnasieutbildning. Framöver har de som saknar gymnasieutbildning
en särskilt svår situation. Men en minskad efterfrågan på arbetskraft
påverkar alla utbildningsnivåer, säger Sandra Offesson.
TT "

Totalt är 462 526 personer i Sverige inskrivna som arbetslösa. Det
meddelar Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.
Särskilt snabbt ökar arbetslösheten bland unga, 12,9 procent av de
unga mellan 18 och 24 år är nu arbetslösa.
– Vår bedömning är att arbetslösheten bland unga kommer att ligga på
13 procent i år och strax över 15 procent år 2021, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, i pressmeddelandet.
Under den senaste veckan varslades 3 648 personer i Sverige. Sedan
coronakrisen började i mars har 86 493 personer i Sverige varslats om
uppsägning.
Coronapandemin har inneburit att arbetslösheten stiger snabbt också
bland personer med gymnasieutbildning.
Under pandemin har branscher där många unga hittar sitt första jobb
drabbats av kraftigt minskad efterfrågan. Det gäller till exempel
besöksnäringen där många som har gymnasieutbildning nu blir
arbetslösa.
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" Polischefen om Rimfrost: ”Inte nöjd med
resultatet”
DN TISDAG 23 JUNI 2020
Trots satsningarna mot gängvåldet ökar sprängningarna och
skjutningarna, och över 50 mord är olösta i Stockholm. Regionpolischefen Ulf Johansson är inte nöjd med resultatet av operation
Rimfrost. – Man kan inte vara nöjd med att vi inte har minskat
skjutningarna och sprängningarna totalt sett.
Operation Rimfrost hade fyra delmål i Stockholm mellan december
förra året och juni i år.
Så här har det gått:
1 Reducera antalet mord och sprängningar.
Mellan januari och maj i år har sju personer skjutits till döds. Samma
period i fjol dog åtta personer, och 2018 sköts två personer till döds
under perioden. Det totala antalet skjutningar har ökat, liksom
sprängningarna. 17 bekräftade detonationer har skett januari–maj
2020, jämfört med 10 samma period förra året och 8 under perioden
2018.
2 Minska antalet personer som är aktiva i kriminella kretsar.
Omkring 1 500 personer kan kopplas till cirka 50 kriminella nätverk i
Stockholm, ungefär lika många som de senaste åren, enligt polisen.
Fler avhoppare kontaktar dock polisen. De har 32 avhopparärenden
just nu, jämfört med 8 i fjol.

3 Öka beslagen av vapen och sprängmedelskomponenter.
Beslagen har ökat. Årets fem första månader beslagtogs 239 pistoler
och revolvrar, samt 13 automatvapen. Samma period förra året tog
polisen 168 pistoler/revolvrar och 9 automatvapen. Hittills i år har
polisen gjort 30 beslag av sprängmedel, jämfört med 5 i fjol.
4 Öka tryggheten hos allmänheten.
Inga trygghetsundersökningar i Stockholm har gjorts sedan Rimfrost
började.
Är ni nöjda med resultatet med skjutningarna och sprängningarna?
– Nej, man kan inte vara nöjd med att vi inte har minskat skjutningarna
och sprängningarna totalt sett. Det måste vara målsättningen, säger Ulf
Johansson, regionpolischef i Stockholm.
Operation Rimfrost startade i november i fjol efter att en 15-årig pojke
sköts till döds i Malmö, och utökades till Stockholm och polisregion
Mitt en månad senare. Men till skillnad från region Mitt och Skåne har
Stockholmspolisen inte fått någon personalförstärkning – utan har fått
omfördela egna resurser.
Men varför har den grova brottsligheten snarare ökat i Stockholm?
Enligt Palle Nilsson, chef för underrättelseenheten och regional
kommenderingschef för Rimfrost, har polisens insatser gjort att det
blivit stökigare i den kriminella världen. Om polisen går hårt åt de
kriminella kan det leda till att maktbalanser rubbas och att de pressas
till att begå misstag, lyder resonemanget.
Palle Nilsson kan inte ge några konkreta exempel på denna effekt, utan
säger att det handlar om underrättelseinformation. Men han framhåller
att polisen har häktat fler personer än tidigare.
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– Vi har 364 personer häktade just nu, en ökning med 20 procent på
några månader. Huvuddelen i grov organiserad brottslighet, säger Palle
Nilsson.
Polischeferna ser de ökade häktningarna som en framgång, men ett
stort problem är att få utredningar leder till fällande domar. Nio av tio
utredningar om sprängdåd de senaste två åren har inte lett till åtal,
enligt SVT, och i nuläget har Stockholmspolisen 50 mordutredningar
och 50 utredningar om mordförsök som fortfarande är öppna.
Dessutom frias ofta de som åtalas för mord och mordförsök när de väl
ställs inför rätta. Ett exempel är konflikten mellan två kriminella
nätverk i Bredäng och Östberga. Minst fem misstänkta mord och ännu
fler mordförsök kan på något sätt kopplas till nätverken sedan 2013.
Enligt DN:s genomgång har ingen dömts för något grövre brott i
konflikten de senaste sex åren, trots omfattande polisutredningar. Ett
dubbelmord, två mord, ett mordförsök och ett fall av förberedelse till
mord har alla resulterat i friande domar i tings- eller hovrätten.
Det går att se ett mönster i de friande domarna. Ofta har det varit flera
misstänkta gärningsmän vid skjutningarna, alla har haft på sig
handskar och ingen vill vittna. Det gör att åklagaren inte lyckats
övertyga domstolen om vem som avlossade vapnet, trots att polisen
kunnat styrka att minst en misstänkt person befunnit sig på
brottsplatsen. Så var fallet med mordet i Mariehäll 2017, skjutningen i
Enskede 2016 och garagemordet i Östberga 2017.
Palle Nilsson uppfattar att beviskraven är hårda och efterfrågar en ny
vägledande dom i Högsta domstolen. Polisen hoppas också att den nya

lagen om hemlig dataavlyssning från april i år ska hjälpa dem till fler
fällande domar, men hittills har de inte sett någon effekt.
– Vi har diskuterat bevisvärdering och definitionen av ”bortom rimliga
tvivel” med åklagarna. Kanske skulle vi tjäna på att ha ett ärende i HD
med tanke på att så mycket ny teknik ingår i utredningarna.
Vad kan ni bli bättre på i utredningarna?
– De initiala åtgärderna är jätteviktiga. Förut sa man att jakten på
gärningsmannen måste ske i ett tidigt skede under 48 timmar, nu säger
vi 4–8 timmar, säger Palle Nilsson.
Dessutom menar han att friande domar kan leda till ökat våld,
eftersom de kriminella då själva kan hämnas för ett mord – i stället för
att någon blir lagförd för det.
Om så få blir dömda – kan ni gå till väga på något annat för att kyla
ner konflikten?
– Det är precis det vi gör. Vi måste titta på vilka personer som ligger
bakom, och gå på annan brottslighet. Därför är det viktigt med
myndighetssamverkan. Att Kronofogden beslagtar deras bilar, och att
granska deras verksamhet skattevägen. Vi ska ta dem på alla sätt vi
kan, säger Palle Nilsson.
Men konflikten har ju fortsatt och flera skjutningar och sprängningar i
år misstänks ha kopplingar till nätverken – går det arbetet så bra?
– Framgångsrikt har det uppenbarligen inte varit eftersom de inte
slutar, men vi är övertygade om att metoden funkar, säger Palle
Nilsson.
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Polisen har lyckats desto bättre med att beslagta vapen och
sprängmedel, och de hoppas att beslagen ska leda till färre skjutningar.
Men enligt polisens analytiker Sven Granath kan det ta tid innan man
ser en sådan effekt.
– Vi plockade fler vapen 2018 än 2019, men hade färre skjutningar
2019. Så det kan ske en fördröjning, säger Sven Granath.
Ulf Johansson och Palle Nilsson betonar även att det är viktigt att
förhindra att unga nyrekryteras till gängen. Enligt Sven Granath är det
dock svårt att göra genom insatser som Rimfrost, utan det kräver ett
mer långsiktigt arbete från civilsamhället, skolan och socialtjänsten.
När ser vi en effekt av Rimfrost?
– Jag tycker att man ser effekter. Vi har en bättre lägesbild och är
skarpare tillsammans i utredningarna. Vi har fler inlåsta och fler
beslagtagna vapen, säger Ulf Johansson.
Men när kommer skjutningarna och sprängningarna att minska?
– Effekten av det får vi vänta på ett par år, säger Palle Nilsson.
John Falkirk
john.falkirk@dn.se "

"Dubbelt så många intensivvårdsplatser ska
hållas öppna i sommar
DN TISDAG 23 JUNI 2020
Sjukvården i Stockholms län ska ha 200 fler öppna vårdplatser
under pandemisommaren 2020 än förra året. Inom intensivvården
ska antalet bemannade platser vara dubbelt så många som i fjol
somras. – Vi fortsätter arbeta i ett förhöjt beredskapsläge hela
sommaren, säger Johan Bratt, chefläkare för Region Stockholm.
Behovet av vård under sommaren kommer att vara stort med både
extra covidvård och all annan akut och nödvändig sjukvård. Planerad
vård som kan vänta ställs in till den 31 augusti så att inga andra
prioriteringar ska behöva göras än de som är medicinskt motiverade.
– Vi kommer att prioritera dig som blir akut sjuk eller skadad och dig
som har kroniska sjukdomar och behöver regelbunden vård. I början
av pandemin var det färre som sökte med andra sjukdomar än
covid-19. Nu ökar det igen och det är bra, det är viktigt att alla som
behöver akut vård, oavsett om det är fysiska eller psykiska sjukdomar
verkligen söker vård, säger Johan Bratt till regionens hemsida.
Covidvården minskar långsamt men fortfarande vårdas flera hundra
patienter varje dag på grund av sjukdomen. En omfattande
provtagning har precis sjösatts, appen ”Alltid öppet”, där man bokar
tid, blev överbelastad vid premiären men över 100 000 invånare har
redan bokat provtagning förra veckan. På torsdagen fick appen stängas
ner sedan privata koder läckt.
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Vårdpersonalen är ansträngd efter coronavåren. En särskild ersättning
för de som tar extrapass när bemanningen inte räcker till har införts för
all vårdpersonal i regionens vård i egen regi, detta är något som
tidigare bara funnits för vissa yrkesgrupper.

DN ONSDAG 24 JUNI 2020

– Medarbetarna har en vår bakom sig som inte liknar någon annan. De
har arbetat på ett exceptionellt bra sätt med en helt ny sjukdom, där
kapaciteten skalats upp snabbt, med nya rutiner, nya samarbeten och
nya kollegor. Det gäller alla delar av vården både akutsjukhus,
geriatrik, primärvård och psykiatri. Alla arbetsgivare i vården har en
utmanande uppgift nu med att både ge ledighet och samtidigt säkra att
det finns kapacitet, säger Johan Bratt.
För förlossningsvården har en gemensam planering gjorts tillsammans
med klinikerna för att det ska finnas kapacitet för cirka 620
förlossningar i veckan i genomsnitt. Flera kliniker har kunnat bemanna
för att täcka sin andel av förlossningarna även om det kommer att bli
högt tryck många veckor. På framför allt Danderyds sjukhus är
bemanningen ännu inte klar och ett intensivt arbete pågår för att
bemanna de extrapass som ännu inte blivit klara.
Akutläkarbilarna har ett extra uppdrag under midsommar med två bilar
dygnet runt och jourläkarbilarna kör som vanligt hela sommaren. Alla
specialenheter är i drift som vanligt, till exempel den psykiatriska
akutambulansen och intensivvårdsambulansen. När det gäller
sjuktransporter är organisationen fördubblad jämfört med förra
sommaren, en förstärkning som trädde i kraft under våren på grund av
pandemin och behovet väntas fortsätta under sommaren.
Mia Tottmar
mia.tottmar@dn.se "

”Hur nära dödshjälp har coronavården av
äldre varit?”
"DN. DEBATT 200624
Vi läser om äldre som avlidit på sina boenden, där det i efterhand
har ifrågasatts om de inte borde ha fått mer adekvat vård. Vi vet i
dag inte om dessa berättelser är unika eller om de utgör toppen på
ett isberg. Frågan måste ställas: Hur nära är den praktik som vi
har sett i Sverige under denna pandemi det som kallas eutanasi?
skriver företrädare för Sveriges kristna råd.
Coronapandemin har inneburit drastiska förändringar för oss som
personer och samhälle. Begränsningar av resor och fysiska kontakter
har påverkat oss alla. Samtidigt som viruset inte gör skillnad på rika
och fattiga har följderna av pandemin drabbat högst olika. Människor
som redan lever i utsatthet har drabbats hårdare. Den som inte har
något hem kan inte stanna hemma med symtom. För den som lever i
ett otryggt hem ökar risken för våld i nära relationer. Den som saknar
säker uppkoppling och en god studiemiljö har sämre villkor för att
tillgodogöra sig distansundervisning.
Under rubriken ”De valdes bort av vården” läser vi i Dagens Nyheter
(12/6) om att covidsjuka äldre i flera fall har nekats vård – trots att
vårdplatser stod tomma. ”Noll intensivvård, noll hjärt-lungräddning,
noll respirator”, ljöd läkarbeslutet om en 81-årig man som skulle ha
avlidit, om inte hans anhöriga hade stridit för att han ändå skulle få
behandling. Han överlevde och siktar nu mot sin 33:e Vätternrunda.
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Det må vara ett undantag. Men hur många äldre som skulle ha haft en
chans att överleva har bortprioriterats och dött därför att de inte hade
en anhörig som stred för dem?

Dödsfallen i covid-19 har passerat 5 000 och medierna försöker på
olika sätt att hålla medvetenheten vid liv att bakom varje siffra finns en
hel livsberättelse – ofta en mycket lång sådan – och människor som på
olika sätt har berörts av den människa vars liv nu har tagit slut.

Vi läser om äldre personer som avlidit på sina boenden, där det i
efterhand ifrågasatts om de inte borde ha fått mer adekvat vård. Var det
så att det utgicks ifrån att alla som bor på särskilt boende automatiskt
befinner sig i livets slutskede – även om detta ”slutskede” redan kan ha
varat i åtskilliga år? Läkare som jobbar hemifrån och på distans
beslutar om morfin och ångestdämpande som åtgärd när dropp och
syrgas skulle kunna göra en skillnad på liv och död – är det så vi vill
att det ska vara?
Vi vet i dag inte om dessa berättelser är unika eller om de utgör toppen
på ett isberg. Även om det rör sig om enstaka fall är det allvarligt nog.
Frågan måste ställas: Hur nära är den praktik som vi har sett i Sverige
under denna pandemi det som kallas eutanasi?
Pandemins tid är en orons tid, en besinningens och sorgens tid, men
också en lärandets tid. Kommissionen för coronapandemin kommer att
vara betydelsefull för hur vårt gemensamma lärande kommer att se ut.
Därför är det oerhört viktigt att den har de rätta ingångsvärdena med
sig in i arbetet. Om den ska bidra till vårt gemensamma lärande måste
den höja sig över partipolitiska begränsningar och ta sin utgångspunkt
i grundläggande värderingar när det gäller människor och deras
okränkbara värdighet. Pandemin har avslöjat att hur vi har organiserat
vårt samhälle inte står i full överensstämmelse med de mänskliga
rättigheter som vi annars stöder.

Sjukvårdsresurserna har koncentrerats för att möjliggöra avancerad
vård av de svårast sjuka. Personalen i vården har gjort ett enastående
arbete under hård press. Samtidigt har en ”vårdskuld” byggts upp som
skapar oro hos dem som ska vårdas framöver och dem som ska vårda.
Företrädare för sjukhuskyrkan berättar om ett växande behov av
existentiella samtal bland vårdpersonal som ställts inför frågor om liv
och död på ett nytt och ovant sätt.
Anhöriga har inte kunnat ta avsked på brukligt vis. En av de pastorer
och präster som arbetar i sjukhuskyrkan berättar: ”Det kändes ovant att
sitta och hålla en kort andakt vid en döende persons sida iklädd visir,
andningsskydd och övrig skyddsutrustning. I min tjänst har jag varit
med vid flera avskedstaganden inom vården men detta blev något nytt.
Vi fick dock tillfälle att dela ett bibelord, nynna en psalm och be en
bön.”
Sjukhuskyrkan har också hjälpt till att ta fram
livsåskådningsoberoende texter som kan användas i vården i syfte att
hjälpa till att öppna upp det existentiella samtalet även för icketroende. Möjligheten till existentiella samtal med en präst, pastor eller
diakon ska finnas i vårdsammanhanget. Formerna för själavård och
andra samtal anpassas till de villkor som uppstått när viruset
omöjliggör vanliga samtalsformer.
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I kristider blir det särskilt tydligt att vi människor har behov av riter
och igenkänningsbara ordningar. Det är djup visdom och
grundläggande existentiella behov som kommer till uttryck i de
gudstjänstordningar som vuxit fram i kyrkorna. Känslan att få ingå i
ett större sammanhang spelar en ofrånkomlig roll i bearbetning av kris
och sorg.

har påverkats av de åtgärder som vidtagits. Människovärdesfrågan bör
vara en självklar grund för bedömningen. I kommissionens arbete bör
därför representanter för trossamfunden självklart finnas med.
För Sveriges kristna råd, presidiet:
Daniel Alm , föreståndare, Pingst – fria församlingar i samverkan
Anders Arborelius , biskop, Stockholms katolska stift
Benjamin Dioscoros Atas , ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd

En lärdom från tsunamin 2004 är att det behövs tillgång till riter. Då
skapades en ordning som före begravningen kunde användas i väntan
på identifieringen av en avliden person. Nu har kyrkor och
begravningsbyråer samarbetat kring värdiga former för begravning
under pandemins villkor.

"Bakgrund. Sveriges kristna råd
Inom Sveriges kristna råd finns 26 medlemskyrkor som fördelar sig i
fyra kyrkofamiljer vilket representerar de kristna traditionerna i vårt
land.

Alla dessa sätt att värna om människors värdighet ska förverkligas i en
verklighet där ofta krassa prioriteringar är nödvändiga. Här uppstår
konflikter som inte får sopas under mattan.
Hur ett samhälle behandlar sina mest sårbara medlemmar är ett mått på
allas trygghet och tillit. Vi är alla beroende av vetskapen om att det
finns någon som ser och värnar människans värdighet även när hon är
som svagast. Det är en existentiell grundbult i ett demokratiskt
samhälle som bygger på tillit, respekt och delaktighet.

Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika
områden. Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa
nätverk, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av
gemensamma aktiviteter. "

Och just här finns anledning för Sverige att gå långt i sin
självrannsakan. Hur har det förhållit sig med beredskapen? Med
tillgång till skyddsutrustning, rutiner och utbildning för personalen?
Hur har vi egentligen behandlat våra äldre?
När staten nu tillsätter en kommission för att beskriva, analysera och
bedöma hur vårt samhälle agerat under covid-19-pandemin är en
naturlig fråga hur respekten för alla människors värde och värdighet
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" Tegnell: Små lokalutbrott i virusets andra
våg
DN ONSDAG 24 JUNI 2020
Coronautbrottet i Gällivare och den snabba spridningen i västra
Tyskland ger en fingervisning om hur den andra vågen av coronapandemin kommer att se ut, enligt statsepidemiolog Anders
Tegnell. – Det har yttrat sig så på flera ställen, med lokal men
ganska omfattande spridning.
Tyskland är det senaste exemplet på snabb spridning av covid-19 inom
ett litet geografiskt område. På tisdagen infördes på nytt hårda
restriktioner i en region med hundratusentals invånare sedan fler än 1
500 anställda vid en köttfabrik i Gütersloh smittats av viruset.
Är det nya utbrottet ett tecken på att Tyskland öppnat samhället för
snabbt?
– Det är svårt att göra en sådan bedömning. Vi kommer att se den här
typen av utbrott på platser där alla regler och rekommendationer inte
har följts, säger Anders Tegnell.
– Framförallt visar det potentialen hos det här viruset. Får det en chans
att sprida sig kommer det att göra det. Det här är någonting vi kommer
att behöva hantera lång tid framöver. Vi kommer att behöva ha planer
och åtgärder på plats för att hantera det på många olika sätt.

– Det är ganska troligt att det blir så, det har yttrat sig så på flera
ställen, bland annat i Tyskland, Sydkorea och Peking.
I Sverige inträffade en liknande situation i Gällivare i förra veckan, då
kommunen larmade om akut smittspridning i samband med
underhållsarbeten i gruvan, med många tillresta arbetare och konsulter.
Enligt Anders Tegnell måste det finnas en beredskap att snabbt hantera
liknande utbrott på andra platser under sommaren.
– I Gällivare vidtogs massor av åtgärder för att få ned smittan så
snabbt som möjligt. Man testade och smittspårade i stor omfattning,
säger Anders Tegnell.
Kommunen stängde fritids- och kulturanläggningar. Restauranger och
hotell håller öppet, men antalet kontroller har ökat.
Kan det bli aktuellt att införa en strikt lockdown vid ett lokalt utbrott i
Sverige?
– Jag tror mer på modellen från Gällivare, att i första hand genomföra
åtgärder som redan finns på plats. Att införa en strikt lockdown utan
att ha gjort det tidigare tror jag skulle få väldigt stora konsekvenser.
Man ska nog prova en rad andra saker först.
Mia Holmgren
mia.holmgren@dn.se "

Är det så här den andra vågen kommer att se ut, med kraftfulla utbrott
runt en ort eller ett evenemang?
188

– Jag följer nyheterna, sköter bankärenden och skickar mejl. Det
svåraste – nu efter fyllda 90 – är alla ändringar som ska göras hela
tiden. Uppdateringar och lösenord. Nu är det till exempel någon som
vill att jag ska svara och jag förstår faktiskt inte riktigt på vad.

" Pandemin ger skjuts åt ny teknik på
äldreboenden
DN ONSDAG 24 JUNI 2020

– Får jag se, säger Jessica, och får plattan skickad till sig över bordet.
Jo, men här har du en hel del ”spam” som det kallas. Jag kan säkert
hjälpa dig.

Göteborg. Det ettåriga projektet som it-hälsocoach på äldreboendet skulle precis avrundas när pandemin slog till. Nu har
undersköterskan Jessica Bendix en fast tjänst och ska få alla på
Vegahusen i Göteborg att anamma ny teknik. Och det är inte 80plussarna som krånglar mest. – Mina kollegor har mycket svårare
att lita på tekniken!

Det är faktiskt inte särskilt svårt att få hyresgästerna att anamma ny
teknik, enligt Jessica Bendix, då kan det vara värre med personalen.
– Jag har gjort enkäter bland alla mina kollegor och de skattar ju själva
sin it-kompetens högt, men ... Vet man inte ens att man gör fel, tror
man ju att man kan.

Göteborgs äldsta äldreboende – Vegahusen, med anor från 1700-talet –
har hittills inte drabbats särskilt hårt, men heller inte gått helt fritt från
coronasmitta. När detta skrivs ligger två av de 138 boende sjuka i
covid-19 och vårdas på sina rum.
För en äldreomsorg som vill fokusera på livet, är det dödliga viruset ett
enormt bakslag. Mängder av de aktiviteter och rutiner som var
självklara i vintras är otänkbara eller till och med förbjudna. Men då
går it-hälsocoachen Jessica Bendix i gång.

Hon skrattar, med värme. Kanske är hon den jobbiga nytänkaren som
kräver förändring av sina gamla arbetskamrater, men hon tror att
bakgrunden som undersköterska ger henne ett hyfsat bra utgångsläge.
Hon vet vilken teknik kollegorna kommer att gilla. Som appen som
gör det möjligt att signera läkemedel digitalt.

– Vi kan inte jobba med att bara undvika döden. De som bor här ska ju
leva också, och gärna meningsfulla liv, säger hon.

– Som undersköterska ska man hålla reda på kanske 40 hyresgästers
mediciner – doser och tider. Förr gick jag ofta hem med lite ångest:
”Gav jag Inger blodtryckssänkande klockan två?” Nu vet jag att jag
signerat det i appen, annars larmar den.

Den teknik som mest uppenbart kan bidra till det, är videosamtal via
telefoner eller surfplattor. Sådana finns gemensamma på varenda
våning i Vegahusen, men Margareta Ingman, som gick ”padd-kursen”
med Jessica redan 2015, har köpt sig en egen. Vi träffas i trädgården
på grund av besöksförbudet.

Ut på gården kommer också Ulla-Britt Zachrisson och stämmer av
dagens aktiviteter med Margareta Ingman. 11.00 gymnastik, 12.00
musik, 14.15 ... ”något med kaffe, det blir gott!” Allt sker utomhus.
När hon ser plattan som Margareta sitter med skakar Ulla-Britt på
huvudet.
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– Med datorer är jag helt novis. Jag har aldrig ens jobbat på kontor. Jag
var sömmerska.
– Du tror att du är ett hopplöst fall, men det är ingen. Och vad gäller
toaletten var ju du först ut, säger Jessica.

badrummet” ska leda till kontrollbesök. Själva kamerabilden kan
stängas av för att skydda integriteten, men sensorerna gör ändå att
mycket spring på rummen kan undvikas.
Vegahusen har verkligen ”wifi i vartenda skrymsle och hörn”, som
Jessica Bendix säger, och en ledning som gärna prövar nytt. Som
specialist på området är hon nöjd med villkoren, men lite skeptisk till
uppmärksamheten.

25 av de boende i Vegahusen har ”japantoaletter”, och resten ska få, i
takt med att lägenheterna renoveras.
– Så fort jag går in i badrummet känner den av att jag är där och lyfter
på locket, säger Ulla-Britt Zachrisson.

– Många som hör om det vi har här säger ”wow!”... Det vill jag bort
ifrån. Jag vill att det ska vara normalt. Kommer jag till Volvo blir jag
ju inte impad av att en robot bygger bilarna där.

Hennes toalett är höj- och sänkbar och spolar rent med vatten och
torkar med luft.

Kristina Hedberg
kristina.hedberg@dn.se "

– Man får inte ha bråttom, men det har jag ju inte som pensionär. Jag
är helnöjd!
När Ulla-Britt ska visa underverket för DN:s fotograf måste han
självklart följa samma skyddsrutiner som de anställda på boendet. Men
till skillnad från dem kan fotografen också hålla rejält avstånd under
arbetet.
– Vi har visir i nära arbete med hyresgästerna numera. Det är ganska
nytt, säger Jessica Bendix.
Att gå på toaletten utan hjälp är så klart också ett sätt att minska
eventuell smittspridning. Samma sak med kamerorna som testas i
några lägenheter, med sensorer som kan individanpassas. Någon
kanske vill att ”sitta på sängen” ska ge utslag så att personalen
kommer in för att hjälpa till vid läggdags, en annan att ”en timme i
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På tisdagsmorgonen röstade ett enigt socialutskott för att gå vidare
med två av tre lagförslag från Moderaternas utskottsinitiativ till en lex
Lilla hjärtat.

" Moderatledaren om fallet med Lilla
hjärtat: Det behövs en helt ny lagstiftning i
Sverige

Det första handlar om att socialutskottet vill se fler vårdnadsöverflyttar
– alltså att familjehemmet får vårdnaden om det placerade barnet.

DN ONSDAG 24 JUNI 2020
– Domstolen ska då väga in barnets egen inställning och relation till
familjehemmet, säger Moderaternas socialpolitiska talesperson
Camilla Waltersson Grönvall.

Två av tre lagförslag i lex Lilla hjärtat hann bli klara till
sommaren – nu lämnar socialutskottet remisserna till lagrådet.
Planen är att de ska kunna träda i kraft den 1 november.
– De här lagändringarna är små men viktiga steg på vägen för att
ge fosterbarn en bättre uppväxt, säger Moderaternas partiledare
Ulf Kristersson.

Frågan om vårdnadsöverflytt ska också prövas tidigare. Med nuvarande lagstiftning ska frågan prövas först efter tre år i familjhem.
Många placerade barn får vänta i åratal innan de får nya vårdnadshavare. I många fall sker en vårdnadsöverflytt inte alls, enligt uppgifter
från Socialstyrelsen, som SVT tagit del av.

Redan för fem år sedan presenterade en statlig utredning en lång rad
förslag för att stärka tvångsvårdsplacerade barns rättigheter.
Merparten av förslagen hamnade i byrålådan på socialdepartementet.
Efter DN-reportaget om Lilla hjärtat – flickan som inte fick fylla fyra –
är alla politiska partier överens om att placerade barns rätt till
anknytning, stabilitet och trygghet måste prioriteras högre. Det som
hände Lilla hjärtat ska inte få hända igen, har upprepats av flera partiledare.
Regeringen tillsatte under våren en utredare för att ta fram flera
lagförslag för att stärka tvångsvårdade barns rättigheter, en lex Lilla
hjärtat. Förslagen ska presenteras senast i februari nästa år.
Men majoriteten av partierna anser att det tar för lång tid.

Det andra förslaget fokuserar på det placerade barnets så kallade
vårdplan, som med lagkrav ska revideras när barnet varit placerat in
två år och fokusera på barnets långsiktiga boende.
– Det är ett problem att många barn byter familj alltför ofta. Ett annat
är, som i Lilla hjärtats fall, att långsiktigheten inte vägs in i boendet.
Det här lagförslaget ska öka tryggheten för att barnen inte ska kunna
ryckas upp från en stabil placering eller bollas runt mellan olika
familjehem, säger Camilla Waltersson Grönvall.
Treåringen som kallades Lilla hjärtat tvingades bryta upp från det
familjehem hon bott i sedan hon var sju veckor gammal. Att hon
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riskerade att ta skada av att lämna den familj hon såg som sin var inte
ett tillräckligt skäl för henne att stanna, enligt domen i kammarrätten.
Utskottsinitiativets tredje lagförslag – som fokuserar på att stärka
LVU-placerade barns rättigheter – kommer att bli klart efter
sommaren, hoppas Camilla Waltersson Grönvall.

Pernilla Leviner anser att det måste bli tydligt vilken vikt lagen ska
lägga vid vad barnet själv vill i bedömningen av vad som är bäst för ett
barn.

– Vi räknar med att komma tillbaka med LVU-delen av lex Lilla hjärtat
i september. Vi har helt enkelt inte hunnit bli helt klara med den delen.
Och jag vill inte stå bakom beslut som inte håller för att rädda andra
barn som Lilla hjärtat, säger hon.
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson säger att han vill se fler och
ännu större förändringar i socialtjänstlagen och inom
tvångsvårdslagstiftningen framöver.
– Sverige behöver en helt ny lagstiftning, både socialtjänstlagen och
LVU är förlegade. Mer fokus på barnets rätt till kapabla föräldrar, mer
fokus på hälsa och utbildning. Och hela kedjan måste tänkas om, från
korta målinriktade fosterplaceringar via långsiktighet och trygghet i
samma familj till flera nationella adoptioner, säger han.
Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet,
har läst igenom förslagen från socialutskottet. Hon säger att det är
välkomna förändringar som många påtalat behovet av under lång tid.
– Det är i grunden bra förslag, som helhet. Men de skulle behöva tas i
samlat grepp tillsammans med frågan om LVU och andra förändringar
i socialtjänstlagen. Nu blir det väldigt upphackat.

– Och hur säkerställer man att barnets intresse kommer fram – bör man
tydliggöra att barn ska ha rätt till en egen företrädare? säger hon.
Lagstiftaren måste, enligt Leviner, också vara varsam så att pendeln
inte slår för hårt åt andra hållet.
– Det är viktigt att biologiska föräldrar ges insatser så att de får rimliga
förutsättningar att kunna återförenas med sina barn. Även om man vill
skapa stabilitet och trygghet för barn är fortsatt kontakt med biologiska
föräldrar viktigt.
Lagrådsremisserna ska nu utredas vidare. Camilla Waltersson Grönvall
hoppas att de nya lagarna ska kunna träda i kraft senast den 1
november.
Josefin Sköld
josefin.skold@dn.se "
"Detta har hänt.
I slutet av januari hittades en treårig flicka död hemma hos sina
föräldrar. Flickan, som kallades Lilla hjärtat, hade växt upp i ett
familjehem som hon tvingades lämna tio månader tidigare efter en
dom i kammarrätten.
Sedan dess har debatten om placerade barns rättigheter
uppmärksammats politiskt och i flera mediegranskningar.
Riksdagens partier är nu överens om att barns rätt till stabilitet och
trygghet ska väga tyngre när tvångsvård prövas i domstol. "
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verksamhet som ger stöd, omsorg och vård i hemmet. Det ställer högre
krav på såväl kompetens som flexibilitet.

”Så kan Sverige få en stark och uthållig
äldreomsorg”

Äldreomsorgen, likt sjukvården, har under den pågående pandemin
visat sin stora förmåga till att växla upp och ställa om. Äldreboenden
har ändrat karaktär från att stimulera till samvaro och gemenskap till
att skydda sköra äldre genom avskildhet och isolering. Det har inte
gått lätt och det har heller inte alltid gått bra. Men inget kan ta ifrån
personalen deras stora insatser som skapat lugn och trygghet i en
hektisk och orolig tid, ofta med för små resurser och under svåra
förhållanden.

DN TORSDAG 25 JUNI 2020
"DN. DEBATT 200625
Coronapandemin har lett till ett yrvaket intresse för äldreomsorgen. Det får inte resultera i kortsiktiga lösningar och analyser.
Äldreomsorgen behöver ökad kontinuitet, stärkt kompetens,
avskaffade minutscheman, större frihet och digitalisering, skriver
Tobias Baudin, Kommunal, Anders Henriksson (S) och Katrin
Stjernfeldt Jammeh (S).

Det yrvakna intresse som coronapandemin lett till får inte resultera i
kortsiktiga lösningar och analyser, som följden kan bli när en
verksamhet hamnar i den nationella politikens och mediernas
sökarljus. Äldreomsorgen förtjänar och behöver uthållighet.
För att möta dessa utmaningar behövs en ökad samverkan mellan den
kommunala, regionala och statliga nivån. Fem punkter som
Socialdemokraterna i Sveriges kommuner och regioner (SKR) och
Kommunal menar måste till är:

I Sverige blir vi allt fler äldre och vi lever allt längre. Det är en
fantastisk utveckling och ett resultat av den svenska välfärden som
levererar. Det är också en utveckling som ökar kraven på välfärden i
allmänhet och på äldreomsorgen i synnerhet. Krav och förväntningar
som behöver uppfyllas, för den som möter äldreomsorgen som
brukare, som anställd eller som anhörig.
Äldreomsorgen är en förutsättning för och en grundbult i vår
gemensamma välfärd. Medan omsorgen om äldre i många länder anses
vara en familjeangelägenhet, ofta med resultat att döttrar och
svärdöttrar tvingas lämna arbetslivet, har den i Sverige utvecklats till
en professionell verksamhet som ger omsorg och avancerad vård på
både boenden och i hemmet. Äldreomsorgen är en komplex
verksamhet som innehåller hela bredden från lättare stöd i vardagen
och en social kontakt till avancerade vårdinsatser i livets slutskede.
Den har utvecklats från den gamla långvården till att vara en

1 Ökad kontinuitet. Att bli vårdad och omhändertagen av människor
du känner, att känna den du ger vård och omsorg är en grundbult för
god kvalitet. Det bygger på kontinuitet vilket enbart kan uppnås
genom en stabil bas av tillsvidare- och heltidsanställningar. Vi vill
därför att Heltidsresan – det partsgemensamma arbetet som Sveriges
kommuner och regioner och Kommunal har tillsammans – förlängs,
intensifieras och kompletteras med mål att öka andelen
tillsvidareanställda till 90 procent.
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Äldreomsorgen har de högsta sjuktalen på svensk arbetsmarknad och
det krävs krafttag för att öka frisktalen. En förutsättning för det är nära
och tillgängliga chefer som har tid att se personalens utmaningar och
göra förändringar i tid. Därför vill vi införa ett riktmärke om 25
medarbetare per chef inom äldreomsorgen, för att förbättra
arbetsmiljön och stärka kontinuiteten.
2 Stärk kompetensen. Kvalitetssäkra undersköterskornas kompetens
genom att införa en skyddad yrkestitel och en nationellt enhetlig vårdoch omsorgsutbildning. Fler undersköterskor behöver
specialistutbildas. Omsorgslyftet som nu inleds där visstidsanställda
inom äldreomsorgen på betald arbetstid får möjlighet att studera till
vårdbiträde eller undersköterska är centralt för att höja kompetensen
och få fler att söka sig till äldreomsorgen. Detta ska utvecklas till att
gälla även den som har en tillsvidareanställning, men inte är utbildad
undersköterska, för att ytterligare höja kompetensen.
Samtidigt behöver hela organisationen kompetensförstärkas, där har
kommuner och regioner ett gott stöd i kompetens- och
omställningsavtalet. En grundförutsättning för att lyckas är att
yrkesutbildning lönar sig också inom välfärden. Vi ser också behov av
att garantera läkarmedverkan i äldreomsorgen för att höja
vårdkompetensen.
3 Låt proffsen vara proffs. Äldreomsorgens utsatthet för detaljerade
styrmodeller behöver brytas. Vi vill se ett avskaffande av
minutscheman. Det är bra för personalen, men det är också viktigt för
brukaren. Vi mår olika från dag till dag och behöver olika stöd. Det
ska finnas tid att ge den vård och omsorg brukaren behöver utan att ta
från raster eller andra brukare. Det ökar också tryggheten för den som
är anhörig när ens förälder eller partner blir väl omhändertagen.

4 Friheten ska växa. Äldreomsorgen behöver förnyas utifrån krav och
förväntningar från kommande generationer. Den som flyttar till ett
äldreboende ska inte bara kunna förvänta sig en god vård och omsorg.
Man ska kunna fortsätta att leva sitt liv fritt, kanske till och med friare
än i det tidigare hemmet. Vi vill se en satsning för fler aktiviteter –
matlagningskvällar, konserter och friluftsaktiviteter – genom till
exempel pensionärsorganisationer och studieförbund.
5 Modernisera äldreomsorgen. Digitalisering inom äldreomsorgen ska
vara en väg att stärka den personliga integriteten. Genom
trygghetskameror kan den som vill slippa nattliga besök som stör,
robotar kan påminna om medicinering och det uppkopplade besöket
till läkaren gör resan till vårdcentralen onödig. Det digitala ska inte
vara ett sidospår, utan arbetas in och bli det normala. Därför föreslår vi
en utbildningsinsats för både anställda och för brukare inom
äldreomsorgen.
Till sist, dagens äldreomsorg är alldeles för fragmentiserad, det har
pandemin tydliggjort. Marknadiseringen har slagit sönder
möjligheterna till samverkan och upparbetade samarbeten. Lov i
hemtjänsten och primärvården ger dåliga förutsättningar för en
fungerande integrerad omsorg och vård kring sjuka äldre. För brukarna
blir resultatet att de tvingas få ihop sin egen omsorg och ansvaret
hamnar ofta på anhöriga som får agera samordnare av de äldres
kontakter med biståndsbedömare och olika utförare. Utmaningen är nu
att bygga ihop äldreomsorgen så att brukaren hamnar i centrum.
Äldreomsorgen ska inte stå stark för att klara kommande kriser, den
ska byggas stark för att ge bästa möjliga vård och omsorg i alla lägen.
Då kommer den också att klara eventuella kriser i framtiden. Men den
långsiktiga finansieringen av välfärden måste säkras. Det handlar om
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generella, höjda och långsiktiga statsbidrag, men också om att vi tar ett
gemensamt ansvar för finansieringen. Ett lyft av äldreomsorgen kräver
stora insatser från och ökad samverkan i hela landet samtidigt som det
utgår från nuvarande ansvarsfördelning. Sverige ser olika ut och det
lokala självstyret är centralt för att möta behoven som finns hos den
enskilde. Så bevarar vi den mångfald Sverige är byggt av.
Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal
Anders Henriksson, gruppledare (S) i Sveriges kommuner och
regioner
Katrin Stjernfeldt Jammeh, vice gruppledare (S) i Sveriges
kommuner och regioner, kommunstyrelseordförande i Malmö "

" Nära två av tre vill se ett tak för
flyktingmottagandet
DN TORSDAG 25 JUNI 2020
Frågan om ifall Sverige ska ha ett riktmärke för asylmottagandet
splittrar partierna i migrationskommittén ända upp på regeringsnivå.En undersökning från DN/Ipsos visar att nästan två av tre vill
se ett tak för hur många flyktingar Sverige ska ta emot under ett
år.
I dag, torsdag, möts återigen riksdagens åtta partier i migrationskommittén. De har i uppgift att ta fram Sveriges nya asyllagstiftning
inför att den tillfälliga lagen från 2016 löper ut nästa år.
Partierna är fortfarande oeniga på en rad punkter. Det rör sig bland
annat om villkor för uppehållstillstånd, försörjningskrav för anhöriginvandring och om Sverige ska ha en gräns för hur många asylsökande
vi ska ta emot.
Frågan om en gräns fanns inte med i de ursprungliga direktiven till
kommittén men efter att den lyftes in av Moderaterna har den delvis
kommit att dominera de senaste veckornas diskussioner.
Moderaterna och Kristdemokraterna vill att Sverige ska sänka
asylmottagandet till samma nivå som övriga nordiska länder. Det
Moderaterna kallar för ett volymmål skulle innebära ungefär 80
procent färre asylsökande jämfört med förra året. Centerpartiet
öppnade under tisdagen för att kompromissa om ett sådant mål men
Liberalerna har ännu inte satt ned foten.
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Frågan splittrar regeringspartierna, där Socialdemokraterna vill ha ett
riktmärke relaterat till övriga EU med 2–3 procent av EU:s
mottagande och Miljöpartiet säger nej och hotar med att inte skriva
under överenskommelsen om det blir verklighet.

omänsklig behandling, som alltid gäller för alla stater, säger Louise
Dane, doktor i offentlig rätt vid Stockholms universitet samt
styrelseledamot för Barnrättsbyrån.
När det gäller de mer rörliga målen som nu diskuteras inom ramarna
för kommittén, säger Louise Dane att ett riktmärke kan vara juridiskt
acceptabelt så länge människor inte nekas en prövning av sina
skyddsskäl.

En ny undersökning av DN/Ipsos visar att sex av tio vill att Sverige
ska ta emot färre flyktingar, det är i stort sett oförändrat sedan 2018.
Nästan två av tre, 65 procent av de tillfrågade, vill se ett tak för det
svenska flyktingmottagandet. 19 procent anser att det vore dåligt med
ett tak och 16 procent är osäkra på vad de tycker i frågan.
– Erfarenheterna från 2015 visar att det finns en gräns för vad Sverige
rent praktiskt klarar av utan att det leder till problem. Även om det inte
är ohanterbara problem finns det exempel på kommuner som haft det
väldigt tufft. Det har nu skett en enorm omsvängning där partierna
nästan tävlat om att vara tuffast, säger Nicklas Källebring,
opinionsanalytiker på Ipsos.
Förra året tog Sverige emot närmare 22 000 asylsökande, i den
gruppen ingår både flyktingar, alternativt skyddsbehövande och andra.
– Man ska komma ihåg att vi frågat om flyktingar men det finns också
anhöriginvandring och många andra. Undersökningen bekräftar att det
finns en väldigt flyktingrestriktiv opinion i Sverige, säger Källebring.
Ett definitivt tak är inte förenligt med asylrätten och de konventioner
Sverige skrivit under, enligt flera experter på asylrätt som DN talat
med. Det handlar både om svensk lagstiftning, EU-rätt och
internationell rätt.

– Frågan är vilka åtgärder man tänker sätta in om riktmärket
överskrids. Ska man införa gräns- eller id-kontroller? Då är man inne
på frågor som rör EU:s kärnvärde om fri rörlighet. Sådana åtgärder
måste stämmas av med EU-rätten. Eller ska man avsäga sig
kvotflyktingar eller skärpa kraven för anhöriginvandring ytterligare?
säger hon.
Hanna Jakobson
hanna.jakobson@dn.se"
"Fakta. Migrationskommittén
I januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna
utlovades en migrationskommitté som skulle ta fram ny
asyllagstiftning efter att den tillfälliga lagen löper ut nästa år. Första
mötet hölls i september förra året.
Den nya migrationspolitiken ska enligt regeringen vara långsiktigt
hållbar, human, rättssäker och effektiv.
Kommittén ska ta ställning till:

– Även om EU skulle komma överens om nya regler finns det ett
absolut förbud mot att utvisa en person till tortyr eller annan
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Om skyddsbehövande ska få tillfälliga eller permanenta
uppehållstillstånd och hur långa de tillfälliga tillstånden i så fall ska
vara. Tidigare var permanenta uppehållstillstånd huvudregeln i
Sverige, men efter flyktingkrisen 2015, då 163 000 sökte asyl här,
skärptes asyllagstiftningen till EU:s miniminivå och tillfälliga
uppehållstillstånd blev regel.
Om man ska återinföra en humanitär skyddsgrund för ömmande fall
som annars inte skulle kunna få asyl. Det är något som MP, C och L
drivit på för och fått igenom i 73-punktsprogrammet med S.
Vad som ska gälla för anhöriginvandring, inklusive vilka
försörjningskrav som ska gälla om någon som har beviljats
uppehållstillstånd vill ta hit sin familj. Här har kommitténs tjänstemän
föreslagit att reglerna ska skärpas.
2019 sökte närmare 22 000 personer asyl i Sverige. Samma år
beviljades 6 500 asylansökningar, enligt Migrationsverket.
Den 23 juli hålls det sista mötet och senast den 15 augusti ska ett
förslag lämnas över till regeringen.
Fakta. Så gjordes undersökningen
Ipsos har under perioden 2–15 juni intervjuat 1 501 röstberättigade
väljare, varav 310 via talad telefoni, 378 har svarat via sms-länk och
813 via digitala intervjuer i en slumpmässigt rekryterad webbpanel. 1
319 har uppgivit partisympati.
Urvalet för de digitala intervjuerna är ett kvoturval ur en slumpmässigt
rekryterad respondentpanel. Respondenterna har rekryterats till
panelen genom telefonundersökningar med slumpmässigt urval.
Opinionsmätningar är alltid förknippade med viss osäkerhet. För mer
information om urval, bortfall och svarsfrekvens, se ipsos.se eller
kontakta Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring. "

TORSDAG 25 JUNI 2020
DN frågar. Enligt en färsk undersökning från DN/Ipsos vill 65 procent
se ett tak för flyktingmottagandet i Sverige. Var anser ni om det?
Liberalerna
Fredrik Malm, riksdagsledamot och ledamot i migrationskommittén.
– Det speglar en uppfattning som finns hos många i Sverige att vi har
stora problem med segregation eller utsatthet som vi måste hantera
innan vi tar emot många fler till Sverige. Jag har förståelse för den
uppfattningen men samtidigt är det svårt att sätta en exakt siffra.
Människor kommer ändå och de har rätt att söka asyl.
Moderaterna
Maria Malmer Stenergard, riksdagsledamot och ledamot i
migrationskommittén.
– Resultatet av DN/Ipsos undersökning bekräftar att det måste införas
ett volymmål/riktmärke som håller invandringen till Sverige på samma
låga nivåer som i våra nordiska grannländer. Det är ett förslag som
Moderaterna drivit länge. Vi har också presenterat hur ett volymmål
kan utformas i praktiken. Vi tror att detta är ett viktigt verktyg för en
stram, förutsägbar och långsiktigt hållbar invandringspolitik.
Miljöpartiet
Annika Hirvonen Falk, riksdagsledamot och ledamot i
migrationskommittén.
– Jag önskar att vi hade ett tak för hur många som tvingas på flykt.
Men UNHCR:s senaste rapport visar att fler än någonsin är på flykt –
var hundrade människa. Ett tak för flyktingmottagande innebär ett
brott mot asylrätten. Om ni i stället frågat svenska folket om de anser
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att man ska bryta mot asylrätten tror jag att de flesta sagt nej.
Miljöpartiet värnar asylrätten och står för att ge skydd undan
förföljelse när det behövs.
Kristdemokraterna
Hans Eklind, riksdagsledamot och ledamot i migrationskommittén.
– Kristdemokraterna har länge argumenterat för att söktrycket till
Sverige måste ned på en nordisk nivå vilket motsvarar en minskning
på cirka 70 procent. Vi har i diskussionen om ett så kallat riktmärke
sagt att flyktingmottagandet måste stå i relation till vår
integrationskapacitet. De människor som vi tar emot ska vi också göra
till en del av den samhällsgemenskap som vi menar gäller alla i
Sverige.

– Med tanke på förskjutningen av debatten de senaste åren, där
invandrare beskrivs som ett problem, är jag inte överraskad. Samtidigt
ser vi att 59 procent av svenska folket vill att barn och föräldrar på
flykt som splittrats ska kunna återförenas i Sverige. 62 procent tycker
att personer med humanitära skäl ska ha möjlighet att stanna (Novus
2020). Det förvånar mig att DN beställer en undersökning i frågan. Ett
tak för mottagandet går inte att införa. Det bryter direkt mot asylrätten.
Centerpartiet
Jonny Cato, riksdagsledamot och ledamot i migrationskommittén.
– Centerpartiet är i grunden skeptiska till ett volymmål. Det avgörande
är att Sverige värnar asylrätten och att vi kan skapa en långsiktig
migrationspolitik som förenar medmänsklighet med ordning och reda."

Socialdemokraterna
Rikard Larsson, riksdagsledamot och ledamot i migrationskommittén.
– Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen. Det är
grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka
asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. Vi vill se ett
gemensamt europeiskt asylmottagande, där Sverige tar emot sin andel.
Sverigedemokraterna
Jonas Andersson, riksdagsledamot och ledamot i
migrationskommittén.
– Siffrorna förvånar inte, integrationsskulden från 2010-talet påverkar
människors vardag. Vi måste nu ställa om från asylshopping till
humanitära insatser i närområdet där människor behöver det mest.
Vänsterpartiet
Christina Höj Larsen, riksdagsledamot och ledamot i
migrationskommittén.
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Också i USA normaliseras läget, även om det orsakar bakslag i
smittbekämpningen.

" Carl Johan von Seth: Nytt hopp i svensk
ekonomi – men långt till återhämtning

Att pandemin har bedarrat i flera stora ekonomier är viktigt både för
hushållen och för näringslivet. Ju mindre smitta, desto bättre blir
utsikterna i ekonomin.

DN TORSDAG 25 JUNI 2020
Sedan viruskrisens djupaste mörker i april och maj har hushållen
och företagen i Sverige blivit betydligt mer hoppfulla. Det bekräftar Konjunkturinstitutets nya barometer. DN:s Carl Johan von
Seth svarar på tre frågor om återhämtningen i ekonomin.
1 Är det värsta över nu?
Mycket tyder på att krisens allra mörkaste period ligger bakom oss.
Statliga Konjunkturinstitutets färska barometer, där myndigheten
regelbundet tar tempen på näringslivet och hushållen, visar att humöret
stiger snabbt från avgrundsmånaderna april och maj.
Alla är mer hoppfulla. Särskilt hushållen och industrin. Ändå är läget
långtifrån normalt. Den snabba uppgången i indikatorerna sker från
förskräckligt låga nivåer. Enligt näringslivets egna bedömningar är
man fortfarande i en värre sits än under finanskrisen. Det är långt kvar
till något som kan kallas en riktig återhämtning.
Dessutom är bilden motsägelsefull. Tillverkningsindustrin visar en
tydligt ökad optimism. Eller rättare sagt, minskad pessimism. Men
samtidigt är orderingången fortfarande väldigt låg och visar ännu inga
tecken på att vända. Det är oroande.
2 Vad är det som har fått hushåll och företag att se ljusare på
framtiden?
Det som har stor betydelse för exportindustrin är att många länder nu
släpper de allra strängaste restriktionerna. Europa håller på att öppna.

Dessutom höjer de senaste månadernas stigande börser humöret. Det
hänger i sin tur sannolikt ihop med de enorma ekonomiska
krisåtgärder som både regeringar och centralbanker har sjösatt de
senaste månaderna. Utan dem hade finansmarknaderna varit i sämre
skick. Fler människor hade samtidigt förlorat jobbet om det inte vore
för krispolitiken.
3 Fortsätter återhämtningen i höst?
De flesta prognosmakare räknar med en långsam återhämtning från
och med sommaren. Det gäller både svensk och global ekonomi.
Internationella valutafonden, IMF, släppte på onsdagen en ny prognos
för världsekonomin i vilken världsekonomin krymper med 5 procent i
år. I den väntas också EU:s och USA:s ekonomier halta fram i flera år.
Ländernas bnp kommer inte tillbaka till 2019 års nivå ens i slutet av
2021.
Dessutom finns flera risker. En av dem är att pandemin växer till en ny,
andra våg som slår lika våldsamt som den första. Om det i sin tur leder
till att länder stänger in sig på nytt kommer krisen fördjupas rejält.
Samtidigt dröjer det innan krisen verkar ut ordentligt i ekonomin.
Många anställda har varslats om uppsägning. Men hur många kommer
faktiskt att bli av med jobbet? Och hur många av dem som är
korttidspermitterade har ett arbete att gå tillbaka till?
Arbetslösheten har garanterat inte nått sin kulmen än.
Carl Johan von Seth carljohan.vonseth@dn.se "
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"Oklar framtid för permitterade: ”15
procent kan bli av med jobben”
DN TORSDAG 25 JUNI 2020
En halv miljon svenskar har blivit permitterade under coronakrisen och nästan lika många är arbetslösa. Vad de ska göra i höst
beror på viruset – och på oss själva, tror experterna. – Vi räknar
med att 15 procent av de som permitterats blir av med jobben,
säger Annika Winsth, chefsekonom på Nordea.
Anna Tögel står vid en dator på Arbetsförmedlingen i Liljeholmen.
Hon gjorde sitt sista arbetspass i går, sportaffären hon jobbade i gick i
konkurs i april.
– I dag ska jag skriva in mig som arbetssökande. Det känns inte så bra.
Hon är numera en av över 440 000 arbetslösa i Sverige. Sedan mitten
av mars har över en halv miljon svenskar korttidspermitterats och 63
000 förlorat jobbet. Dessutom är tre gånger så många personer
varslade som i fjol.
Den största andelen permitterade och varslade jobbar i
tillverkningsindustrin, handeln och besöksnäringen.
– Delar av vår bransch står helt stilla. Permitteringarna är helt
nödvändiga för att i grunden livskraftiga företag ska kunna överleva,
säger Malin Ackholt, ordförande i Hotell- och restaurangfacket.
Hur länge ska de vara borta från arbetslivet? Det beror helt på hur
världsläget ser ut efter sommaren, tror experterna. Om globala

leveranskedjor återupptas och folk börjar resa och konsumera mer lär
antalet permitterade minska.
– Just nu tror jag att väldigt många svenskar tänker att man har ett nytt
jobb i höst. Om vi gör det, då är vi ”fine”. Om det inte löser sig lär folk
få ett helt annat beteende, säger Annika Winsth, chefsekonom på
Nordea.
Hur det blir i höst är det ingen som vet. Epidemiologer världen över
diskuterar nu om det kommer en andra virusvåg efter sommaren. Det
skulle kunna leda till att länder tvingas återinföra strikta
skyddsåtgärder. Vissa menar att det går att hålla nere smittspridningen
samtidigt som samhället är öppet, andra är oroade över att hösten ska
bli tuff.
Vad som händer i resten av världen är avgörande för Sverige eftersom
industrin är beroende av globala marknader och leveranskedjor, och
besöksnäringen av turism.
– Vi kommer att få strukturförändringar i resebranschen. Men det är
tyngre för industrin. Förändringar för världshandeln slår hårdare mot
Sverige om man ser till bnp, säger Annika Winsth.
Men om det skulle bli en till våg så tror Annika Winsth inte att
världens regeringar skulle agera på samma sätt. För länder som USA
och Italien hade ytterligare en nedstängning varit ett för hårt slag mot
ekonomin, uppfattar hon.
– I Norden har vi ett socialförsäkringssystem som ger oss trygghet.
Men i USA, till exempel, har du kanske en eller två månadslöner att
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luta dig mot om du förlorar jobbet. Det går inte att hålla tummarna för
näsan hur länge som helst.
Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, tror heller inte att det blir
ytterligare nedstängningar i höst. Han är orolig för en till virusvåg,
men uppfattar att världen kommer att vara mer förberedd.
– Om fyra fem månader från nu har vi en helt ny beredskap och
kunskapsnivå om viruset. Vi lär ha en ny virusinfrastruktur, kanske
med testning och mediciner. Det gör oss tryggare, och då kommer nog
fler att vilja konsumera igen.
Malin Ackholt från Hotell- och restaurangfacket är däremot rädd att
förbuden mot större folksamlingar blir kvar i Sverige – vilket gör det
svårt för besöksnäringen.
– Man säger att vi inte ska träffas, men hela vår bransch går ut på att vi
ska träffas. Jag tror att hösten kommer att vara jobbig, säger Malin
Ackholt.
Men det finns ljuspunkter i dagens situation. Pandemin kan leda till en
stärkt innovationskraft och snabba på större strukturförändringar i
svensk industri, tror Robert Bergqvist.
Den så kallade fjärde industriella revolutionen – som syftar på en
omfattande automatisering och digitalisering av tillverkningsindustrin
– kan gå fortare, enligt honom. Det beror på att företag inte kan förlita
sig på underleverantörer i utvecklingsländer i samma utsträckning, och
de statliga finansiella stöden ger dem resurser att satsa på innovation.

– Kraften i den omvandlingen finns kvar trots pandemin. Dessutom ser
vi en enorm kreativitet med företag som ställer om till att tillverka
handsprit och skyddsmasker.
Den utvecklingen kan innebära att den ekonomiska återhämtningen
går fortare när världen väl återgår till det normala. Men det är en klen
tröst för alla som är arbetslösa just nu. Svenskt Näringsliv spår att
arbetslösheten kommer att öka och vara som högst vid årsskiftet 2020–
2021.
– Vi räknar med att 15 procent av de som är permitterade i dag förlorar
jobben, säger Annika Winsth.
Samtidigt finns det jobb att söka, även om de är få. Men det kräver att
man tänker nytt, säger Johanna Kock, sektionschef på
arbetsförmedlingen i Liljeholmen.
– Främst i skogsbranschen och plantering, gröna näringar. Där finns
det en hel del. Vi ser också en vändande trend i besöksnäringen.
Arbetssökande Anna Tögel hoppas att kunna utbilda sig till
programmerare, och tänker söka försörjningsstöd för tiden som hon
studerar. Samtidigt väntar hon sitt första barn.
– Sverige behöver programmerare, så jag tänker att det är ett bra val.
Under några månader behöver jag lite stöd från Arbetsförmedlingen.
Jag hoppas att det funkar.
John Falkirk
john.falkirk@dn.se "
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"Claes Borgström
DN TORSDAG 25 JUNI 2020

Claes var också starkt engagerad i frågan om mäns våld mot kvinnor
vilket bland annat kom till uttryck i samband med fotbolls-VM i
Tyskland år 2006. Då rustades statliga bordeller upp och små
snabbisbordeller av drive-in-typ skruvades ihop i Dortmund och Köln.

Advokaten och före detta Jämo Claes Borgström, Stockholm, har som
tidigare meddelats avlidit i en ålder av 75 år. Han efterlämnar hustru
Märit och tre barn med familjer.
(Enligt uppgift dog han av corona-sjukan)

I dessa garageliknande bås fanns kondomautomater, toaletter, alarm
och en nödutgång. Sveriges Jämo, Claes Borgström tog offentligt
avstånd från detta.

Vi nås av beskedet att Claes Borgström är död. Därmed är en stark,
modig och empatisk man med ett socialt rättspatos borta. Vi vet att det
är många med oss som sörjer honom.

Claes blev en förebild. Få män – om ens någon – har som han
offentligt visat vad det innebär att vara feminist. Det var modigt. Men
sån var han. Han gjorde det han trodde på. Var sann mot sig själv och
andra. Oavsett om det gällde en brottslings rätt att få den hjälp han har
rätt till eller en kvinnas rätt till sina mänskliga rättigheter!

Varför blev han då så uppskattad? Jo, han hade förmågan att
kombinera sin roll som skicklig advokat med ett, för tiden, ovanligt
engagemang för feminism och rättvisa. Hans röst var alltid kraftfull
och tydlig när han, som man, gick mot strömmen. Han såg och
respekterade den han talade med men släppte inte sin åsikt.

Margareta Winberg fd jämställdhetsminister,
Lise Bergh fd statssekreterare för jämställdhet,
Lena Svenaeus fd Jämo "

År 2000 utsåg den dåvarande socialdemokratiska regeringen Claes till
Sveriges första manliga Jämo. Det var ett mycket medvetet och kanske
ett oväntat val. Han blev uppmärksammad och uppskattad för sitt mod
och framför allt för sin vilja att förändra och förbättra kvinnors villkor.
Han drev kampen för rättvisa löner som en viktig fråga.
Ett exempel är Jämos så kallade ”miljongranskning” av 1 246 arbetsgivare med totalt en miljon arbetstagare. När den var genomförd hade
mer än tre fjärdedelar av de arbetsgivare som granskades åtgärder som
ledde till höjda löner för många kvinnor. Att arbetet med
lönejusteringar har fortsatt på dessa arbetsplatser är ett resultat av en
skickligt genomförd insats under Claes ledning.
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presidenten att lossa stora
vedergällningskanonen förr.
Ur det perspektivet är Trumpadministrationens plan att
reducera de amerikanska
styrkorna i Tyskland från knappt
35 000 man till 25 000 ingen
SÖNDAG 14 JUNI 2020
överraskning. Inte heller väcker
det förvåning att beslutet verkar
Nej, Angela Merkel kunde inte
ha fattats utan konsultation med
komma till G7-mötet i USA,
Berlin, Pentagon eller
pandemin stod i vägen.
republikanska kongressledare.
Misstankar spreds om att hon inte
James Inhofe, ordförande i
heller unnade Donald Trump ett
senatens försvarsutskott, tyckte
strålande fototillfälle inför
att idén var så dum att han inte
höstens valrörelse. Sådant grums
ville ta den på allvar.
har fått den amerikanske

Ledare: Trumps
tyska reträtt sätter
Europa och
Amerika sist
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Här finns visserligen också ett
mönster. Trump vill ta hem
trupper från både Afghanistan och
Irak, och bokföra det som
framgångar i valkampanjen. Och
han har åtskilliga gånger
attackerat både Tyskland och
andra Natomedlemmar för att de
lägger för lite pengar på sitt
försvar, vilket nu skulle förklara
USA:s tillbakadragande.
Den sortens missnöje är
ingalunda unikt för en
amerikansk president. Barack
Obama klagade bittert över
europeiska fripassagerare.
Kritiken är också i sak korrekt.

Natotoppmötet 2014, efter
Rysslands annektering av Krim,
förklarade att målet om 2 procent
av bnp till försvaret skulle nås
inom tio år. De flesta länder har
en bra bit kvar, och Tyskland är
inte ens nära.
Det som var nytt med Trump var
det offentliga skället på Nato och
hans livsfarliga koppling av de
kollektiva försvarsgarantierna till
budgetfrågan. Utan dem är Nato
inte trovärdigt, vare sig i Baltikum
eller någon annanstans.
Länge kunde Natochefen Jens
Stoltenberg hänvisa till att det var
viktigare vad USA gjorde än hur
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det lät. Amerikanerna har avbrutit
reträtten från Europa och även
under Trumps tid skickat nya
resurser. I Baltikum och Polen har
alliansen upprättat stridsgrupper
som snubbeltråd för Ryssland.
En faktisk sorti av 10 000 soldater
skulle sända motsatta,
olycksbådande signaler. Dels
skulle engagemanget för Europas
säkerhet ifrågasättas. Dels är de
amerikanska truppernas funktion,
tvärtemot vad Trump inbillar sig,
inte primärt att försvara Tyskland
utan USA:s intressen.
Dessutom är flygbasen Ramstein
ett nav för logistik och militära

transporter till Mellanöstern och
andra krutdurkar. Amerikaner
som sårats i strid hamnar ofta på
militärsjukhusen i Landstuhl.
Naturligtvis går det att flytta de
amerikanska baserna till
exempelvis Polen, och landets
nationalkonservativa regering
skulle älska att få upprätta ett
”Fort Trump”. Det vore att bryta
mot ett gammalt Natolöfte till
Ryssland. Och det skulle framför
allt vara väldigt dyrt att skaffa
fram nya faciliteter motsvarande
de tyska.
Vladimir Putin jublar säkert över
en present i form av ett
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amerikanskt återtåg från
Tyskland. Vad gäller västvärldens
transatlantiska länk blir signalen
att USA har slutat bry sig.
Trump hojtar om ”Amerika först”,
men har aldrig begripit vilken roll
USA:s politiska och militära
allianser har spelat efter andra
världskriget. Vitsen är inte bara
att få stöd i öppna konflikter, utan
i första hand att undvika krig
genom att visa upp en gemensam
front. Närvaron i Tyskland har
varit en grundpelare i systemet i
75 år.
Rysk aggression har försämrat
säkerhetsläget, inte bara för

Sverige. Europas länder, inklusive
Tyskland, borde ha ansträngt sig
för länge sedan för att uppnå
anständiga försvarsutgifter. Men
Nato kan inte vara utan sin
amerikanska ryggrad.
DN 14/6 2020
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Så blev
munskydd
pandemins
stora
vattendelare
SÖNDAG 14 JUNI 2020

Friska behöver inte använda
munskydd. Det har WHO sagt
hela våren. Men i början av juni
ändrade organisationen
plötsligt sina

rekommendationer. Betyder det
att kunskapen har förändrats?
Under våren har en av de stora
frågorna varit vilken effekt
munskydd hos allmänheten har
på spridningen av covid-19. I vissa
länder har människor sedan länge
burit munskydd som en del av
lokala sedvänjor. Men allt fler
länder har nu infört krav eller
rekommendationer på munskydd
även för allmänheten i takt med
att man gradvis har öppnat
samhället.
Under den här perioden har
Världshälsoorganisationen WHO
sagt att friska inte behöver bära
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munskydd. Samma bild har
svenska myndigheter gett – i
stället ska man stanna hemma
även vid minsta tecken på
sjukdom.
I början av april publicerade
WHO rekommendationer kring
munskydd för allmänheten.
Kunskapen sammanfattades så
här: visst belägg för att munskydd
kan hindra sjuka från att sprida
viruset, visst belägg för att
munskydd kan skydda den som
vårdar en sjuk person i hemmet
från att smittas, men inget belägg
för att munskydd skyddar friska
från att bli sjuka. Dessutom

saknades helt kunskap om
hemgjorda munskydd av tyg.
Slutsatsen var att friska inte
behövde bära munskydd.
Två månader senare är budskapet
ett annat.
– Mot bakgrund av ny kunskap
rekommenderar WHO regeringar
att uppmuntra allmänheten att
bära munskydd där
smittspridning är utbredd och
fysisk distansering är svår, till
exempel i kollektivtrafik, i butiker
eller i andra trånga eller fullsatta
miljöer, sa generaldirektören
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
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vid en presskonferens från
Genève.
Detta gav upphov till en ny debatt
om allmänheten bör bära
munskydd i till exempel Sverige.
Myndigheternas råd har inte
ändrats.
Drygt en vecka före WHO:s nya
rekommendationer presenterades
en utredning som det ickevinstdrivande företaget
Summaryx, ett slags motsvarighet
till svenska SBU, gjort på uppdrag
av finska socialdepartementet.
Utredningen skulle ligga till grund
för Finlands rekommendationer
om munskydd hos allmänheten.

– Vår slutsats är att enklare
munskydd utanför hemmet och
utanför sjukvården verkar ha en
liten eller obefintlig effekt på
spridningen av övre
luftvägsinfektioner, säger
Marjukka Mäkelä, professor i
allmänmedicin och ansvarig för
utredningen.
Bara några dagar efter
presentationen av den finska
utredningen publicerades en stor
sammanställning av studier i den
medicinska tidskriften Lancet.
Forskarna hade på uppdrag av
WHO granskat om avstånd,
munskydd och visir hade någon
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effekt på spridningen av covid-19,
sars och mers. När studierna
vägdes samman såg forskarna en
relativt stor effekt för alla tre
åtgärderna, men den
vetenskapliga evidensen för
munskydd och visir var svaga.
Hur kommer det sig att dessa två
sammanställningar av forskningsläget kring munskydd kommer till
så olika slutsatser?
Det beror på vilka studier
forskarna granskat och hur de
värderat dessa studier. Den finska
utredningen utgick från
randomiserade studier – där
människor i allmänheten

slumpats till att antingen ha
munskydd eller inte – och
översiktsstudier, där flera studier
vägts samman. Sådana har hög
evidens och är mer tillförlitliga.
När Marjukka Mäkelä och hennes
kollegor gick igenom forskningen
upptäckte de att de flesta
översiktsstudier inte hade gjort
skillnad på munskydd inom
hemmet, sjukvården eller på
offentliga platser. Att munskydd
har effekt inom vården är känt.
– I slutet fanns det fem
randomiserade studier kvar. Två
av dem hade studerat munskydd
på studentboenden i USA och tre
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av dem pilgrimer i Mecka. De här
miljöerna motsvarar inte direkt
situationen där de skulle
användas i Norden. Men det är
allt vi har, säger Marjukka
Mäkelä.
Studierna hade olika upplägg och
rapporterade ibland infektioner
på olika sätt. Men av de fem
studierna var det bara en studie
där man såg en skyddseffekt hos
en undergrupp. De andra fyra gav
inget säkert svar.
– Man såg att munskydden
förhindrade viss spridning av
infektionen, men effekten var så

liten att resultaten var ickesignifikanta, säger hon.
Översiktsstudierna som
granskades kunde summeras i
detta: Det är ont om relevant
forskning och nyttan av
munskydd i samhället har inget
starkt vetenskapligt stöd.
Munskydd var dessutom sällan
den enda åtgärden i studierna och
det var därför svårt att skilja på
effekterna. Andra faktorer som
gör det svårt att få ett tydligt
resultat är skillnader i hur väl
människor använder
munskydden, vilken typ av skydd
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som används och vilken
infektionssjukdom som studeras.
Sammanställningen av studier i
Lancet baseras främst på
observationsstudier. Sådana kan
inte slå fast om åtgärden, i det här
fallet munskydd, faktiskt lett till
minskad smittspridning.
Marjukka Mäkelä tycker att
Lancet-studien är välgjord, men
påpekar att man inkluderat
studier med munskydd på
patienter på sjukhus eller inom
hemmet.
– Så än en gång är det inte direkt
överförbart till en situation där
människor med få eller inga

symtom rör sig ute i samhället,
säger hon.
Det finns alltså inte särskilt starka
belägg för att munskydd hos
allmänheten gör nytta. En vanlig
invändning är att man ändå bör ta
det säkra före det osäkra. Men då
måste nyttan vägas mot risker
som att munskydd kan öka risken
för smitta om de hanteras fel och
att det kan leda till att människor
rör sig ute i samhället när de är
sjuka.
Efter att utredningen
presenterades har Marjukka
Mäkelä fått kritik både från
214

allmänheten och från forskare.
Hon tar det med ro.
– Jag har tagit fram underlag för
många politiska beslut. Och det är
intressant hur svårt det är även
för erfarna beslutsfattare och
hälsovårdsexperter att skilja
mellan data och egna värderingar,
säger hon.
Den finska regeringen lyssnade på
experternas utredning och valde
att inte rekommendera
allmänheten att bära munskydd i
nuläget. Men en eventuell andra
våg eller nya studier kan innebära
en ny bedömning. En dansk studie
som pågår just nu kanske kan ge

ett bättre svar för effekten av
munskydd i de nordiska länderna.
Avsaknaden av bra studier gör det
väldigt svårt att tolka
kunskapsläget, förklarar hon.
– Men min tolkning av vår studie
är att man har tittat på effekten av
munskydd hos tusentals
människor. Om det fanns en
tydlig effekt borde den ha synts.
Men det gör den inte.
Hur ska man då tolka WHO:s nya
rekommendationer? Läser man
dem så står det att det i nuläget
inte finns starka eller direkta
vetenskapliga bevis för nyttan av
munskydd för allmänheten. Men
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rekommendationerna
uppdaterades på grund av att det
finns rapporter om asymtomatisk
och presymtomatisk smitta,
erfarenhet från länder där
människor bär munskydd och att
det kan vara svårt att hålla
avståndet i många fall.
Munskydden ska bara vara en del
av strategin för att minska
spridningen av covid-19. De kan
inte ersätta åtgärder som det finns
starkare vetenskapligt stöd för: att
stanna hemma när man är sjuk,
att hålla avståndet och tvätta
händerna.

– WHO är mycket noga med att
påpeka att munskydd, i synnerhet
inte som enda åtgärd, inte är
någon universallösning, säger
Marjukka Mäkelä.
Amina Manzoor
amina.manzoor@dn.se
Fakta. WHO:s uppdaterade
rekommendationer
WHO rekommenderar nu ickemedicinska munskydd för
allmänheten under särskilda
situationer, till exempel då det
finns allmän smittspridning och
det inte går att hålla avstånd, till
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exempel kollektivtrafik eller
affärer. Människor som bor i
flyktingläger eller slumområden
rekommenderas också ickemedicinska munskydd. Detta
anses inte innebära något
individuellt skydd, utan skulle
kunna bidra till en minskad
smittspridning i gruppen.
Människor över 60 år eller med
underliggande sjukdomar
rekommenderas medicinska
munskydd. Även personer med
symtom på covid-19 bör använda
medicinska munskydd om de inte
kan vara hemma. Detta kan
innebära ökat skydd för bäraren.

Som möjlig nytta anger WHO
bland annat att det kan bidra till
att minska smittspridning från
människor som ännu inte fått
symtom, att minska
stigmatiseringen av
munskyddsbärare och få
människor att känna att de bidrar
till att minska smittspridningen.
Som möjlig skada anger WHO
bland annat att det finns en ökad
risk för smitta om munskydden
hanteras fel, att det kan vara svårt
för somliga att andas i dem och
att det kan leda till en känsla av
falsk trygghet vilket innebär att
människor har sämre handhygien
och inte håller avståndet.
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400
SÖNDAG 14 JUNI 2020

miljoner vaccindoser mot
coronaviruset ska den svenskbrittiska läkemedelsjätten Astra
Zeneca leverera till Europa.
Avtalet har ingåtts med Europe’s
Inclusive Vaccine Alliance (IVA).
Alliansen leds av Tyskland,
Frankrike, Italien och
Nederländerna. Leveranserna ska
börja i slutet av 2020, skriver
Astra Zeneca i ett
pressmeddelande.

Astra-Zeneca har gått ihop med
universitetet i Oxford för att
utveckla, producera och leverera
ett vaccin mot det nya
coronaviruset. TT
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Demonstranter
trotsade
förbudet
SÖNDAG 14 JUNI 2020

Närmare 300 personer trotsade
polisens demonstrationsförbud
och samlades på lördagen vid
USA:s ambassad i Stockholm för
att protestera mot rasism och
polisvåld. Under temat ”Black
lives matter” skanderade
demonstranterna bland annat
”inga rasister på våra gator” innan

polisen upplöste demonstrationen
med hänvisning till att det samlats
fler än de 50 personer som tillåts
på grund av risken för
smittspridning. En person greps
misstänkt för försök till våld mot
tjänsteman och en annan person
är misstänkt för samma brott.
En större grupp gick sedan längs
-Skeppargatan och vidare på
Valhallavägen medan en stor
polisstyrka övervakade den
DN
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Rörelsen allt
bredare – och
tas nu på
allvar
SÖNDAG 14 JUNI 2020

I en park i Brooklyn tågar ett
par hundra barnfamiljer i en
cirkel och ropar ”Black kids
matter”, svarta barn har betydelse. Det är den fjärde
demonstrationen för barn och

deras föräldrar som ordnats i
den här parken i juni.
New York.

Vi befinner oss i BedfordStuyvesant, en stadsdel som länge
var hjärtat av det svarta och
karibiska Brooklyn, men som på
senare år blivit dyrare och lockat
till sig fler vita medelklassfamiljer.
Många av dem deltar nu i
demonstrationstågen för Black
lives matter-rörelsen till stöd för
sina svarta grannar.
– Det är självklart för mig att
delta. Barnen är USA:s framtid
och svarta barn ska inte behöva
växa upp oroade över
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grundläggande trygghet, säger
Vanessa Chapiro, en
frilansdesigner som demonstrerar
med sin femåriga dotter.
I en liten amfiteater i parken håller en tioårig pojke ett kort tal.
– Jag är tio år gammal. Jag borde
oroa mig för saker som proven i
skolan eller om tjejen jag är kär i
gillar mig tillbaka. Jag borde inte
behöva oroa mig för att polisen
ska skjuta mig, säger han.
Föräldrarna och barnen i publiken
slänger upp knytnävarna i luften
tillsammans med pojken på
scenen.

Black lives matter-rörelsen har
ordnat landsomfattande
demonstrationer mot rasism i sju
år. Men aldrig tidigare har de
engagerat så många som den här
sommaren. En markant skillnad
från de tidigare årens protester är
att en betydligt bredare grupp
deltar.
Från början var det främst svarta
aktivister och yngre
vänsterradikaler som deltog. Nu
har rörelsen blivit folklig. I princip
varje butik, kafé och restaurang i
kvarteren har satt upp skyltar till
stöd för demonstrationerna.
Våldsamheterna i början av
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demonstrationerna har inte
avskräckt välbärgade barnfamiljer
och den vita medelklassen från att
ansluta sig till protesterna.
Det är en markant skillnad från
tidigare antirasistiska protester i
USA.
– Jag tror att protesterna växer
för att alla ser de där videorna
med polisvåld. Brutaliteten är så
häpnadsväckande att många
känner att de måste protestera,
säger Kanna Vyas, arkitekt.
Att rörelsen blivit allt bredare har
betydelse för demonstranternas
möjligheter att ställa krav på nya
lagar och reformer. Här i New

York är det tydligt att politikerna
tar demonstranterna på allvar.
I veckan upphävdes en
kontroversiell lag som i praktiken
skyddat polisen här från att åtalas
för brott i många år. Många av
demonstranterna har skyltar med
krav på att strypa finansieringen
av polisen. 18-åriga Joni
Honeywell förklarar vad det
betyder för henne.
– Vi måste flytta en del av polisens
budget till program som faktiskt
hjälper dem som bor här.
Skolorna borde ha mer pengar och
poliserna mindre, säger hon.
Martin Gelin
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Martin Gelin:
Global debatt om
rasism kan bli
Trumps arv
SÖNDAG 14 JUNI 2020

Demonstranterna i USA har inspirerat en våg av antirasism
över världen. Från Paris och
Bristol till Tokyo har
tiotusentals tågat fram på
gatorna till stöd för Black lives
matter.
Det visar att USA – trots alla
sina problem – fortsätter att

exportera idéer om rättvisa.
Kan oppositionen mot Trump få
starkare inflytande än
presidenten?
New York.

Framtidens historiker lär fråga sig
varför antirasister i brittiska
Bristol, just den här sommaren,
välte en staty av slavhandlaren
Edward Colston som stått i
hamnen sedan 1895. Förra veckan
släpades statyn till floden Avon,
där den vräktes ner i vattnet, till
stort jubel.
Förklaringen var förstås Black
lives matter, den antirasistiska
proteströrelse som växt fram i
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protest mot polisvåld mot svarta i
USA de senaste åren. Den fick
nationellt genomslag efter
demonstrationerna i Ferguson,
Missouri 2014.
Men den här sommaren har dess
protestrop ekat över hela världen.
I Paris fylldes boulevarderna i
veckan av tiotusentals antirasister
som ropade namnen på Breonna
Taylor och George Floyd, men
även Adama Traoré, en ung svart
fransman som dog efter att ha
utsatts för polisvåld.
I Australien protesterade
tusentals demonstranter mot

polisens våld och trakasserier mot
ursprungsbefolkningen.
I belgiska Ghent sattes en huva
med texten ”Jag kan inte andas”
på en staty av Leopold II, kungen
som ledde landets våldsamma
plundring av Kongo.
I Brasilien ordnades landsomfattande demonstrationer där
Black lives matter-rörelsens
slagord varvades med attacker på
president Bolsonaro.
Även i Stockholm, Oslo, Berlin,
Vancouver, Toronto, Guadalajara,
Nairobi, Budapest och Tokyo har
tusentals slutit upp för antirasistiska demonstrationer i juni.
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Det är inte första gången USA:s
rättighetsrörelser får globalt
genomslag.
Precis som att metoo-rörelsen
inspirerade en
världsomspännande feministisk
våg kan nu Black lives matterrörelsen förändra den globala
debatten om antirasism och
kolonialismens arv. Trots att
USA:s globala anseende fallit till
historiska bottennivåer de senaste
åren fortsätter landet att
exportera idéer om rättvisa.
Black lives matter kan nu
betraktas som en av 2000-talets
mest framgångsrika politiska

rörelser i USA. Redan under den
första vågen av protester 2013
bidrog rörelsen till ett omfattande
opinionsskifte. Året efter
protesterna var det för första
gången i USA en majoritet som
ansåg att landet måste göra mer
för att stoppa diskriminering mot
svarta.
Andelen amerikaner som ansåg
att USA ”redan gjort tillräckligt
för att ge svarta samma
rättigheter som vita” sjönk på ett
år från 50 till 32 procent, enligt
opinionsinstitutet Pew Research.
Andelen som ville göra mer för att
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stoppa diskriminering ökade från
46 till 59 procent.
Den enda politiska fråga där det
skett ett liknande skifte på 2000-talet är synen på klimatkrisen.
Mätningarna under protesterna
visar att utvecklingen fortsatt åt
samma håll. 66 procent av
amerikanerna säger att de är
missnöjda med Trumps hantering
av konflikten. 74 procent säger att
de förstår demonstranternas
vrede.
I ett dussintal amerikanska städer
har omfattande reformer av
polisens verksamhet redan röstats
igenom. New York har upphävt

50a, en lag som i praktiken
skyddat polisen från att åtalas för
brott i många år. Los Angeles har
skurit ner nästan en femtedel av
polisens budget och flyttat
resurserna till sociala
stödprogram, i enlighet med
demonstranternas krav.
Minneapolis kommer i princip att
bygga en helt ny poliskår från
grunden. I Richmond i Virginia
har guvernören beslutat att en
staty av Robert Lee, generalen för
sydstaterna i inbördeskriget och
slavägare, ska plockas ned. Rallyföretaget Nascar, som främst
lockar vit konservativ publik, har
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förbjudit sydstatsflaggan på sina
evenemang. I Rhode Island såg vi
ett mer subtilt nederlag för den
lokala poliskåren, då delstatens
mest älskade donutbutik
beslutade att slopa sina rabatter
för polisen.
Trots de initiala våldsamheterna
och en rad uppmärksammade fall
av vandalisering lockar
demonstranterna allt större
folksamlingar. I New York
planerades den här veckan mer än
90 olika demonstrationer runt om
i staden.
Donald Trumps administration
gör sitt bästa för att utmåla

demonstranterna som en
homogen grupp av vandaler, men
det budskapet har svårt att slå
igenom i ett USA där artister som
Taylor Swift och republikaner som
Mitt Romney och Colin Powell
helhjärtat ställer sig bakom
protesterna.
Att USA inspirerar antirasister
världen över är knappast ett
hälsotecken för det amerikanska
samhället. Det beror just på att
rasismen är mer uppenbar i USA
än i andra länder.
Demonstrationer mot rasism får
ett starkare genomslag här
eftersom det helt enkelt finns mer
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att spjärna emot. Det är inte bara
diskrimineringen som är tydligare
i USA, utan även de berättelser
som formuleras i protest mot den.
Men protesternas genomslag
handlar även om att det är få
politiska frågor som väcker så
starkt engagemang världen över
som diskrimineringen av USA:s
svarta.
Det beror inte på att omvärlden
avskyr USA, utan snarare på att
just landets historiska
diskriminering mot svarta väcker
ett alldeles särskilt engagemang.
Kanske för att det står i en så
uppenbar kontrast mot de ideal

som USA självt säger sig
förespråka.
Häromåret besökte jag en debatt
här i New York om rasismen i
USA och Europa. Moderatorn var
den svarta brittiska journalisten
Gary Younge, som inledde med ett
uppgivet skämt:
– När amerikaner hör min accent
så tror de att jag är dubbelt så
smart som de är. Men när de ser
mitt ansikte tror de att jag är
hälften så smart som de är.
I veckan skrev Younge om den
europeiska entusiasmen för Black
lives matter, i New York Review of
Books: ”Från vårt perspektiv, som
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en kontinent som både föraktar
och beundrar amerikansk makt,
representerar afroamerikaner en
frälsande kraft, ett levande bevis
för att USA (…) kan bli något
mycket bättre än det är.”
Just glappet mellan USA:s ideal
och verklighet har i århundraden
fascinerat och skrämt européer
som skrivit om landet, från Alexis
de Tocqueville till Gunnar Myrdal.
Gary Younge tror att protesterna
kan bli en väckarklocka för
Europa, som har egna synder att
ta itu med, från slavhandel och
kolonial terror till samtidens
diskriminering och tendensen att

vända bort blicken när flyktingar
anländer till Medelhavets stränder
i hopp om asyl.
Ett bestående politiskt arv i
Europa efter Trumpåren kan
därmed bli en förnyad debatt om
rasism.
Gary Younge påminner om att
USA, även under en historisk
period av främlingsfientlig
populism, samtidigt fortsätter att
representera en global idé om
svart frigörelse. Att landet är
tillräckligt stort för att flera
politiska strömningar ska kunna
pågå samtidigt.
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Med europeiska ögon reduceras
amerikansk politik ofta till det
som sker i Vita huset. Men det
mest politiskt intressanta som
händer i USA sker ofta i direkt
opposition till den rådande
makten. Den viktigaste kraften i
USA under Barack Obamas första
period som president var inte
vänstern, utan den
högerpopulistiska teapartyrörelsens uppror. Den radikala
högersvängen som följde i USA
med Trump skickade politiska
svallvågor över hela världen. Den
antirasistiska motreaktionen kan

mycket väl bli lika globalt
inflytelserik.
Martin Gelin
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Italien tar hjälp
av app för att
spåra smitta
SÖNDAG 14 JUNI 2020

Appen som skall hålla koll på
italienarnas coronasmitta heter
Immun. Den har nu provtestats
i några av Italiens regioner. Hittills har två miljoner
italienare laddat ner appen i sin
telefon.
I nästa vecka skall Immuni
täcka alla Italiens 20 regioner.

I många av Italiens regioner är nu
antalet nya smittade av
coronaviruset få, likaså i de
regioner där appen provtestats:
Abruzzo 0, Marche 3, Apulien 0
och Ligurien 20.
Appen piper med andra ord inte
ofta, eftersom merparten av fallen
upptäcks inom ramen för sjukvård
eller läkarkontakt. Appen har
utvecklats av företaget Bending
Spoons i Milano. Företaget har
ställt appen till förfogande gratis.
Ännu har den en del
barnsjukdomar med buggar som
ger trassel. Att appen ännu inte
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fungerar korrekt i Huaweis
telefoner är ett annat problem.
Diego Piacentini har arbetat för
den italienska regeringen där han
varit ansvarig för en omfattande
digitalisering av alla dokument
inom regeringskansliet. Teknologi
är och förblir ett instrument,
menar han.
– Om man inte väljer rätt
arbetsmodell, finslipar den och
tillsätter rätt kompetens så kan
appen inte fungera korrekt. Det
faktum att Italiens sjukvård är
regional gör att riktlinjerna kan
skilja sig ordentligt från en region
till en annan. Något som kan bli

ett omfattande problem, säger
han.
Att två miljoner italienare laddat
ner appen då den bara var på
planeringsstadiet visar att det
finns ett behov och intresse.
Forskare i Oxford har räknat ut
att för appen skall bli effektiv bör
60 procent av Italiens invånare
ladda ner den.
I annat fall blir den mindre
effektiv. I kvarteret Monti i
centrala Rom träffar DN Daniele
Camerucci som lunchar vid ett
utomhusbord på gatan med
Giovanni Lavorgna som är
hårfrisör. Han har redan börjat
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jobba, medan Daniele som är
kypare väntar på att restaurangen
han arbetat på länge skall öppna
igen.
– Jag tror att många ser att detta
kan vara ett problem för den
enskilde individens integritet.
Men jag tror att det kan vara
viktigt att nu göra undantag och
använda den här appen, säger
Daniele Camerucci.
Hans bordssällskap håller med
och går ett steg längre:
– Det borde vara obligatoriskt att
använda appen. I annat fall
riskerar vi att hamna i samma

hemska situation igen, säger
Giovanni Lavorgna.
Peter Loewe
loewepeter@gmail.com
SÖNDAG 14 JUNI 2020

1 Immun skickar ständigt ut en
liten signal över bluetooth, och
när två personer som båda
använder appen befinner sig nära
varandra noterar den hur länge
kontakten pågår och hur nära
kontakten är. Om en person varit
nära en person med covid-19
varnas den andra appanvändaren
och får en riskbedömning utifrån
hur nära och långvarig kontakten
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var. Det måste vara en kontakt
som varat minst 15 minuter.
2 Immun ger varje telefon en
slumpmässigt vald kod. Inga som
helst persondata registreras och
inte heller mobilnumret. Aktuell
kod byts hela tiden för att skydda
integriteten.
3 När en person testar positivt för
covid-19 kan denna via appen få
fram den unika koden för
telefonen som personen sedan
läser upp för sin vårdgivare.
Vårdgivaren för in koden, som är
knuten till den smittades telefon, i
tjänstens databas och den

smittade får bekräfta att denne vill
det.
4 Appen ställer frågan i vilken
region personen bor i för att på
detta sätt ha en bättre kontroll
över smittspridningen.
5 Appen talar om vilken dag som
en person har utsatts för smitta.
Om det finns tidigare
gemensamma koder mellan två
telefoner så får innehavaren ett
meddelande om detta.
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I USA ökar också antalet
smittade i en rad delstater och i
Kina stängdes flera
bostadsområden i Peking
sedan nya fall upptäckts.
Michael J Ryan,
Världshälsoorganisationens
ansvarige för krisberedskap, sa på
fredagskvällen att flera länder
som nu är på väg att öppna sina
samhällen igen kämpar mot
SÖNDAG 14 JUNI 2020
kluster av nya smittohärdar.
Världshälsoorganisationen
– Vi befinner oss helt klart i en
WHO varnar nu för att
uppgång av pandemin i den södra
coronaviruset är på uppgång på delen av världen, sa Ryan.
södra halvklotet.
I Peking stoppades alla turister på
lördagen och ett område i

WHO varnar
för nya utbrott
av viruset när
länder öppnas
igen
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Fengtaidistriktet stängdes sedan
flera fall av smitta upptäckts.
Enligt Pekings myndigheter kan
smittan spåras till en marknad.
Det är första gången som den
kinesiska huvudstaden
rapporterar några fall av
coronasmitta på två månader.
I slutet av veckan beslutade
Sydkoreas regering att behålla
kravet på fysisk distansering i
huvudstaden Seoul och dess
förorter på obestämd tid. Efter att
ha släppt på restriktionerna den 6
maj återinfördes de den 29 maj
sedan nya fall börjat upptäckas.

Ett av de länder som just nu har
en snabb tillväxt av smittade är
Mexiko med 139 000 bekräftade
fall och 16 500 rapporterade
avlidna. Detta sedan
myndigheterna öppnade en del av
samhället i början av juni.
Även i Brasilien är läget
bekymmersamt, enligt WHO. Med
mer än 830 000 bekräftade fall
och nästan 42 000 döda har
landets sjukvårdssystem satts
under hård press med 90 procents
beläggning på sjukhusen, men
enligt WHO har Brasilien ännu så
länge klarat vården. I helgen
passerade landet Storbritannien
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när det gäller antalet döda och är
nu tvåa efter USA.
Indien rapporterar 100 000 nya
fall i veckan sedan landet lättade
på sin stängning och har nu
nästan 9 000 rapporterade döda.
Även i grannlandet Pakistan ökar
antalet smittade sedan landet
öppnades och myndigheterna har
istället tvingats stänga omkring 1
300 platser där smittan
koncentrerats.
Samtidigt fortsätter antalet
smittade att öka i 19 delstater i
USA där man nu åter har börjat
återgå till någon form av
normalitet.

Såväl Florida som Texas, två
folkrika delstater, rapporterade
under fredagen rekordmånga
smittade. Kalifornien gjorde
detsamma förra veckan.
– Det var många som ville se att
samhället öppnar så att ekonomin
skulle börja fungera igen. Men det
som händer nu hjälper inte
ekonomin. När viruset går upp går
börsen ned. Det är en
skrämmande tid, sa New Yorks
guvernör Andrew Cuomo.
Nästan 115 000 personer har
hittills registrerats som avlidna i
USA men den amerikanska
smittskyddsmyndigheten CDC
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räknar med att antalet döda ska
stiga till 130 000 fram till den 4
juli.
Landets främste smittskyddsexpert Anthony Fauci
kommenterade i en intervju med
CNN den ökning som nu syns i de
19 delstaterna:
– Det vi ser nu är störande, vi vill
alla öppna landet men vi måste
göra det klokt och försiktigt. Och
om antalet inlagda på sjukhus
ökar eller om andelen testade som
visar sig smittade ökar, då är det
dags att bromsa öppnandet, sa
Anthony Fauci.
Clas Svahn
clas.svahn@dn.se
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Smittspridningens
mönster ett arv från
apartheidtiden
SÖNDAG 14 JUNI 2020

I Sverige planerar människor
just nu att resa bort från sina
hem. I Sydafrika går färden åt
andra hållet – människor vill
resa hem under krisen.
Det ökade antalet inrikesresor
har under coronakrisen blivit en
stridsfråga i landet. Resandet
från stad och landsbygd, som
gjort Sydafrika extra sårbart för
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infektionssjukdomar, är ett arv
från apartheidtiden.

I månadsskiftet april/maj, efter
fem veckors stängning, gick man
Johannesburg.
över till en lägre nivå av
När Sydafrika i slutet av mars
restriktioner. Då öppnades
stängde hela samhället var det en tillfälligt ett fönster under en
av de striktaste så kallade
vecka då invånarna tilläts resa.
”lockdowns” som införts i kampen Bara någon vecka senare syntes
mot coronaviruset. En av
effekterna i Östra Kapprovinsen
åtgärderna var ett förbud mot
där smittspridningen nu nått
inrikesresor och fortfarande, efter högre nivåer än i det ekonomiska
att restriktionerna lättats, står
navet Gauteng, där både
militärer och poliser vid alla
Johannesburg och Pretoria ligger.
motorleder mellan provinserna
Från Kapstaden, i Västra
där de mäter kroppstemperaturen Kapprovinsen, hade smittan
på resenärer som måste korsa
spridit sig till grannen Östra
gränsen.
Kapprovinsen.
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– Det här viruset rör sig bara när
människor rör sig så det är upp till
oss alla att stoppa det. Vi förstår
att resor mellan provinser är
tillåtna men att ha så många som
testat positivt för covid-19 på väg
till Östra Kapprovinsen
underminerar det framgångsrika
arbete vi lagt ner, sade Sindiswa
Gomba som är motsvarande
hälso- och sjukvårdsregionråd i
provinsen.
Ett par dagar senare sade
regionens högsta ledare Oscar
Mabuyane uppgivet att ”när
människor dör i Västra

Kapprovinsen, begravs de här. Vi
kan inte klandra någon för det”.
– Människor känner sig mycket
mer bekväma med att återvända
till hemprovinsen än att stanna i
de trångbodda skjulen i Västra
Kapprovinsen, sade Mabuyane om
skillnaden mellan de två
provinserna som täcker Afrikas
sydspets.
I Sverige har diskussionen om
inrikesresor tilltagit inför den
kommande semestern när
stadsbor vill ut till sina stugor i
landet. I Sydafrika är läget det
motsatta – människor vill resa
hem.
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Detta beror på systemet med
migrerande arbetskraft som har
över 150 år på nacken. Under
andra hälften av 1800-talet
industrialiserades Sydafrika och
hundratusentals arbetare sökte sig
till de snabbt växande städerna.
Men de välkomnades bara
tillfälligt – om de hade jobb.
Under apartheidtiden, då
rasåtskillnad blev fundamentet i
det politiska systemet, sågs svarta
personer inte som fullvärdiga
medborgare i städerna utan
ansågs vara hemmahörande i
byarna de kom från, där deras
familjer stannade. Elva månader

om året bodde de i logement som
ägdes av gruvbolagen, och
särskilda pass krävdes för vistelse
utanför bostaden eller
arbetsplatsen.
Systemet gav arbetsgivarna en
formidabelt stark position – de
riskerade mindre social oro och
kunde ersätta avskedade arbetare
med nya migranter med lika svaga
rättigheter.
Systemet fick förödande
konsekvenser när hiv-epidemin
slog till mot landet för 30 år
sedan.
I gruvstaden Carletonville, där
världens djupaste gruva sträcker
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sig fyra kilometer ned mot en
guldåder i berget, var fyra av fem
sexarbetare hiv-positiva kring
millennieskiftet.
Av alla unga kvinnor i staden hade
60 procent hiv, och viruset följde
sedan med de manliga
gruvarbetarna när de reste hem
till provinserna KwaZulu Natal
och Östra Kapprovinsen, där de
smittade sina fruar. Samt till
andra länder, som också var hem
för migrantarbetare. Södra Afrika
har mindre än 2 procent av
världens invånare men står för en
tredjedel av alla hiv-fall.

Städer, där det vanligtvis är
billigare att organisera sjukvård
och lättare att nå ut med
information, blev navet som spred
kraften i hiv-epidemin mot
landsorten.
Men en smittspridning som tog 15
år för hiv, har tagit 15 veckor för
covid-19.
Trots ett kvartssekel av demokrati
har samhällsgeografin i Sydafrika
förblivit oförändrad. Städerna har
vuxit kraftigt, inte minst
Kapstaden som blivit 25 procent
större under de senaste årens
boom i besöksnäringen, men
fortfarande står många av landets
243

svarta invånare med ett ben i
staden och ett i landsorten.
I Kapstaden upprepar John Steenhuysen, nybliven ledare för det
traditionellt vita
oppositionspartiet Democratic
Alliance, kraven på att samhället
ska öppnas trots att staden just nu
är hårdast drabbad av covid-19.
Men merparten av fallen äger rum
ute i Cape Flats, det fattiga
förortsområde där de svarta
nytillkomna invånarna bor. I
samma stund som reglerna lättas,
kommer människor – och virus –
att bege sig till Östra
Kapprovinsen, där sjukvården är

betydligt sämre rustad för att axla
bördan.
Erik Esbjörnsson
erikesbjornsson@gmail.com
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Franska
gränser
öppnas på
måndag
SÖNDAG 14 JUNI 2020

Frankrike. På måndag öppnar
Frankrikes gränser för resande
från andra EU-länder, rapporterar
tv-kanalen LCI. I torsdags
presenterades förslaget till
öppning som bland annat innebär

krav på friskhetsintyg för de som
vill komma in i landet.
Krav på karantän kommer endast
att vara kvar för medborgare från
länder som kräver att fransmän
ska sitta i karantän, i dag till
exempel Spanien och
Storbritannien.
Den 1 juli utökas öppningen till att
gälla även vissa länder utanför
Schengenområdet.
TT
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Gränsöppning
firades med
fyrverkeri
SÖNDAG 14 JUNI 2020

Öppningen firades i både Polen
och Tyskland. Till exempel var det
en ceremoni och fyrverkeri i
gränsstäderna Frankfurt an der
Oder på den tyska sidan och
Slubice på den polska sidan,
rapporterar nyhetsbyrån EFE.
TT

Polen. Nu har Polen öppnat
gränserna mot sina EU-grannar,
även svenskar, igen efter en
närmare tre månader lång
nedstängning på grund av
coronapandemin.
Det krävs ingen obligatorisk
karantän för den som reser in i
landet från ett annat EU-land.
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Norsk
stentrappa
stängd efter
ras
SÖNDAG 14 JUNI 2020

Norge. Stentrappan
Helgelandstrappa i Mosjøen i
norska Nordland har stängts efter
ett snö- och stenras.
Ett vittne som filmade raset från
en bil larmade polisen vid klockan

halv tre natten mot lördagen.
Raset började längre upp på fjället
och själva trappan tros inte ha
skadats, men kommunen ska
under helgen utvärdera
situationen.
Det finns inga uppgifter om att
det fanns folk i området vid
händelsen.
Bygget av Helgelandstrappa upp
mot Øyfjellet har pågått sedan
2017 och är tänkt att slutföras
under 2020.
TT-NTB
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Hälsominister
byts ut i hårt
drabbade
Chile
SÖNDAG 14 JUNI 2020

Chile. Det av coronapandemin
hårt drabbade Chiles
hälsominister Jaime Mañalich
tvingas lämna sin post, meddelar
president Sebastián Piñera.

Trots att hela huvudstaden
Santiago sattes i karantän för en
månad sedan har antalet nya fall
av smittade ökat kraftigt.
Jaime Mañalich har fått mycket
kritik, bland annat för att han ska
ha vägrat släppa mer detaljerad
data om smittan och varit sen
med att stänga ned delar av
samhället. Han påstås även
successivt ha förändrat kriterierna
för hur dödsfall och smittade ska
registreras. Drygt 3 100 personer
har avlidit i covid-19.
TT-Reuters

248

200
streetracingfans
stoppades av
polisen
SÖNDAG 14 JUNI 2020

Danmark. Över 200 personer
misstänks för att ha brutit mot
folksamlingsförbudet i Danmark i
samband med ett streetrace i ett
industriområde i Holsted på
Jylland på fredagskvällen.
Polisen hade tidigare på dagen
uppfattat att en sammankomst

planerades. Därför skickades flera
poliser till platsen där
uppskattningsvis mellan 100 och
150 bilar samlats. Det går bara två
vägar från området, så det var
enkelt att spärra av utfarten för
bilisterna och bötfälla dem en
efter en. Det kostar 2 500 danska
kronor, motsvarande runt 3 500
svenska kronor, per person att
bryta mot folksamlingsförbudet.
TT-Ritzau
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Norge satsar
på vindkraft i
Nordsjön
SÖNDAG 14 JUNI 2020

Vindkraft är i stark tillväxt, och
nu vill även Norge locka till sig
turbiner till havs. Två områden
som kallas Utsira Nord och
Sørlige Nordsjø II öppnas för
ansökningar om
vindkraftsparker.
– För första gången blir det
möjligt att söka koncession för

stora vindkraftsprojekt till havs på
norsk sockel, säger energiminister
Tina Bru enligt nyhetsbyrån NTB.
Norges energiförsörjning bygger
på vattenkraft – samtidigt som
landets välstånd baseras på
försäljning av fossila bränslen,
mestadels exploaterade till havs.
Men nu ska alltså oljan få
konkurrens av grön energi i de
norska delarna av Nordsjön.
Beslutet kommer samtidigt som
vindkraftverk på land väcker
förnyat motstånd från boende på
många håll i Skandinavien.
Till havs finns inte samma folkliga
skepsis, samtidigt som vindarna
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ofta är ihållande och turbinerna
kan göras riktigt stora.
Internationella energiorganet
(IEA) förutspådde i en rapport
förra året att offshoreanläggningarna blir avgörande för
att vindkraften globalt inom två
decennier kan bli en
biljonindustri, i dollar räknat –
alltså omfatta över 10 000
miljarder kronor.
TT

”Det finns
fortfarande så
mycket arbete
kvar att göra”
SÖNDAG 14 JUNI 2020

Den amerikanska författaren
och Almapristagaren
Jacqueline Woodson växte upp
under medborgarrättsrörelsen.
Nu tar hon med sina barn i
marscherna. ”Jag vill att de ska
förstå att även om det är
skrämmande måste vi höja våra
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röster”, menar hon i en
specialskriven text för DN
Kultur.
Jag föds inte långt efter den tid
eller långt från den plats
där
mina förfäder
brukade den bördiga svarta
jorden,
ofria,
från gryning till skymning,
oavlönade,
drack kallvatten ur kalebasser,
tittade upp och följde
himlens speglade stjärnbild
mot friheten.
Jag föds medan södern briserar,

alltför många, alltför länge,
förslavade, sen befriade,
men inte fria, människor
som ser ut som jag
fortsätter att kämpa
och demonstrera
och bli mördade
så att bruna barn som jag,
idag, den 12 februari 1963
och varje dag från och med nu,
ska kunna växa upp
fria.
(Ur Jacqueline Woodsons ”Brun
flicka drömmer”)
Medan de våldsamma och ibland
livsfarliga protesterna fortsätter
att rasa här i New York, runt om i
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USA och nu också fortplantar sig
ut i världen börjar allt fler
människor förstå vad svarta och
bruna människor så länge har
vetat – att den systematiska
orättvisan fortfarande är en av
Amerikas bärande balkar.
Men samtidigt som kampen
fortsätter måste jag fortsätta att
vara mamma och i morse talade
mina barn och jag på nytt om vad
som pågår i detta ögonblick. Vid
12 och 18 års ålder förstår de så
mycket mer än jag gjorde.
När jag var barn pågick protester
som var exakt som marscherna vi
ser i dag – redan långt före den

berömda marschen till
Washington där doktor Martin
Luther King talade till tusentals
människor marscherade
människor överallt i den
amerikanska Södern för att skapa
förändring, marscherna var
otaliga.
Men trots att jag upplevt
medborgarrättsrörelsen och Act
up-rörelsen (en aktiviströrelse till
stöd för hiv-smittade) så är det
mot bakgrund av covidpandemin
så mycket som känns nytt och
förkrossande och otroligt när vi
med våra skyltar och munskydd
ger oss ut på gatorna. Jag hoppas
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att mina barn vet vad jag visste
när jag var ung – att de är älskade.
Så som min mamma och mormor
och mina kusiner och morbröder
och mostrar skyddade mig när jag
var barn kommer vi i vår familj att
göra allt för skydda våra barn.
Jag vill att de ska förstå att även
om det känns skrämmande så
måste vi sälla oss till folkmassorna
och höja våra röster. Jag
påminner dem om att det alltid
funnits protester och att de ofta
burits fram av de unga. På 60talet lämnade hundratals
ungdomar sina klassrum i Albany,
Georgia, för att marschera i

protest mot segregationen. Elever
runt om i världen gick 2019 ut i
skolstrejk som en protest mot
klimatförändringarna. Det har
genomförts demonstrationer mot
skjutvapen, ledda av skolelever.
Och i New York marscherade
tusentals elever, bland dem mina
egna barn, ut från sina skolor i
protest mot segregationen i det
offentliga skolsystemet.
Ja, det är George Floyd det
handlar om nu, en svart man
brutalt dödad av en polis. Men det
handlar samtidigt om så mycket
mer än så. Samma vecka blev Amy
Cooper, en vit kvinna, filmad när
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hon ringde polisen för att slå larm
om en svart man. Han var
fågelskådare. Eftersom han bad
henne koppla sin hund i en del av
Central Park där hundar inte får
springa fritt blev hon arg, ringde
polisen och påstod lögnaktigt att
han attackerade henne. Alla som
känner till något om vårt land vet
hur farligt det är att larma polisen
om en svart man.
Jag vet att många undrar: ”Om
bara en enda person dödats,
varför är så många så arga?” Mr
Floyd var bara en av många,
många, många svarta män som
utan anledning dödats av polisen.

Till och med en liten pojke, Tamir
Rice, har dödats. Han lekte med
en leksakspistol i parken i sitt
kvarter. En polis som efteråt
förklarade att han förväxlat
leksakspistolen med ett riktigt
vapen dödade Tamir. Så vi
fortsätter att demonstrera mot ett
trasigt system och en historia
genomsyrad av rasistiskt våld.
En ljuvlig kväll för en tid sedan
tog jag en promenad. En vit dam
som kom gående emot mig tittade
ner i sin telefon. Det höll på att bli
mörkt. När hon tittade upp från
telefonen hade jag kommit lite
närmare och hon fick syn på mig
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och sprang tvärs över gatan. Vid
ett annat tillfälle slog jag mig ner
på en restaurang, det här hände
när restaurangerna fortfarande
var öppna, och den vita kvinna
som satt bredvid gav mig en blick
och flyttade sen sin handväska till
andra sidan. Jag tror att hon
trodde att jag tänkte stjäla den.
Det här är så kallade
mikroaggressioner. Små
vardagliga saker människor gör
för att få dig att må dåligt
samtidigt som de kanske ibland
inte ens vet att det är det de gör.
Ofta handlar det om ras. Så svarta
och bruna människor talar ofta

om ras. Vi måste föra samtal med
våra barn om vad som är riskfritt,
och vad som är farligt, att göra på
offentliga platser.
När Tamir Rice mördats var jag
tvungen att säga till min son att
han inte kunde leka med pistoler i
parken. Jag ville inte att hans
leksakspistol skulle misstas för ett
riktigt vapen. Jag måste varna
honom för att springa när han är i
vita bostadsområden för jag vill
inte att han ska råka ut för samma
sak som en annan brun pojke,
Trayvon Martin, och bli skjuten.
Vi måste tala om ras för vår egen,
och våra familjers, säkerhets skull.
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Jag hoppas att människor när de
hör namnet George Floyd
kommer att veta att han inte bara
var en man som blev mördad. Han
var någons farbror. Någons son.
Han var någons far. Hans dotter
är sex år. Hon heter Gianna.
Varje dag påminner jag mina barn
om att det var unga människor
som bidrog till att förändra det
här landet, som gjorde det bättre,
som gjorde det tryggare – för oss
alla. Men fortfarande finns det så
mycket arbete kvar att göra.
Översättning från engelska: Per
Svensson

(Översättning av den inledande
dikten: Athena Farrokhzad)

Jacqueline Woodson

Jacqueline Woodson.
Jacqueline Woodson, född 1963,
har gett ut ett 30-tal böcker: för
barn, ungdomar och vuxna.
Många böcker handlar om
afroamerikaners livsvillkor. Hennes mest kända bok, ”Brun
flicka drömmer” (Natur & Kultur),
är en lyrisk självbiografi. Hon mottog Almapriset 2018.
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Enligt pakten (och dess
tilläggsavtal) ingick Estland,
Lettland och Litauen i den
sovjetiska ”inflytandesfären”.
I realiteten betydde det att
diktatorn Josef Stalin kunde sätta
allt större press på länderna,
successivt tvinga dem till
underkastelse, innan han slutligen
MÅNDAG 15 JUNI 2020
lät stridsvagnarna rulla in.
Den 15 juni 1940 ockuperades
Det var Molotov–Ribbentroppakten mellan Sovjetunionen och Litauen. Två dagar senare var det
Estlands och Lettlands tur.
Nazityskland, undertecknad den
23 augusti 1939, som beseglade de Kommunistiska regeringar
tillsattes. Svårt riggade ”val”
baltiska staternas öde.
förrättades. Oppositionella
fängslades eller sköts. Ytterligare

Tystnaden om
förtrycket av
Baltikum är en
svensk politisk
skamfläck
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ett i raden av sovjetiska
förslavanden av fria nationer var
ett faktum, och en lång period av
kolonisation och terror tog sin
början.
För Sveriges del borde saken ha
varit klar. En kommunistisk
diktatur, en grotesk förtryckarstat,
ockuperade tre av våra
grannländer, vars historia
dessutom är sammanvävd med
den svenska.
Våra grannars lidande borde ha
varit outhärdligt för Sverige att se.
Inget svenskt officiellt
omnämnande av ordet
Sovjetunionen borde ha varit

möjligt utan att följas av
åtminstone några ord om
regimens förtryck av andra folk –
kanske i synnerhet de baltiska.
Men så blev det inte. I stället
inleddes en lång dans av främst
socialdemokratiska
undfallenhetspiruetter. Sveriges
officiella utrikespolitik (till
skillnad från den som fördes
under bordet) fastnade i
kålsuparteorin. De båda
stormakterna, USA och
Sovjetunionen, var lika förkastliga
och vi själva intog en tredje
ståndpunkt som en åsna mellan
likvärdiga hötappar.
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Det finns rikliga hyllor med citat,
många av dem genomlysta av Per
Ahlmark i boken ”Vänstern och
tyranniet”:
”Ett krav i dag, riktat mot
Sovjetunionen, på att de baltiska
folken ska få en omedelbar
självbestämmanderätt skulle …
verka i den rakt utsatta
riktningen”, sa utrikesminister
Sten Andersson (S) i maj 1988.
Samme Andersson som inför en
resa till Baltikum 1989 vidhöll
tesen ”Estland är inte ockuperat”.
När dåvarande statsminister
Ingvar Carlsson uttalade sig om
ockupationen kunde det låta så

här: ”Det var sovjetiska
medborgare som kom in där och
dom (balterna) blev en del av
Sovjetunionen.”
Socialdemokraternas
säkerhetspolitiska talesman Sture
Ericson avfärdade i riksdagen
Gunnar Hökmark (M) med orden:
”En moderat ledamot av riksdagens utrikesutskott ansåg för
tre veckor sedan i en
tidningsartikel att Sverige bör
agera för att bryta loss Estland,
Lettland och Litauen från
Sovjetunionen. Det vore
betänkligt om sådana
utrikespolitiska stolligheter
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spreds utanför
extremmoderaternas krets.” Ja, så
synnerligen stolligt att springa
runt och kräva frihet från
kommunistiskt förtryck.
Men det var just vad de gjorde,
Hökmark och andra svenskar som
engagerade sig i den så kallade
Måndagsrörelsen. Varje måndag
klockan tolv, från mars 1990 till
september året därpå, samlades
en växande skara svenskar på
Norrmalmstorg i Stockholm för
att demonstrera för de baltiska
staternas självständighet.
Det är nog ingen överdrift att säga
att måndagsmötena och

frihetsrörelsen för Baltikum gav
självförtroende och röst åt en ny
generation ickesocialistiska
politiker. Det var moderater som
Hökmark, Carl Bildt och Mats
Johansson, det var folkpartister
som Andres Küng. Tillsammans
med en brokig skara
ungdomsförbundare, vana vid att
läxas upp av självrättfärdiga
socialdemokrater, kunde de
konstatera att de befann sig på
helt rätt sida av historien.
Och detta efter decennier av
socialdemokratisk självpåtagen
hegemoni i en utrikespolitik där
den som kritiserade diktaturen i
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öst utan att samtidigt klandra
demokratierna i väst stämplades
som en galopperande
säkerhetsrisk.
”Vi borde nog ha kunnat göra än
mer under dessa år”, noterade en
efterklok Pierre Schori,
utrikespolitisk S-eminens, i
Expressen 2011. För balterna kan
det knappast ha låtit som en
överdrift. Det handlar om detta:
För 80 år sedan inleddes en lång
era där våra grannar förtrycktes.
Och vi teg.
Erik Helmerson
erik.helmerson@dn.se

”Inget
misslyckande att
andra länder
stänger gränser
mot oss”
MÅNDAG 15 JUNI 2020

Att samtliga nordiska grannar
och flera andra länder i Europa
stänger sina gränser mot
Sverige betyder inte att den
svenska coronastrategin har
misslyckats, säger
statsminister Stefan Löfven (S)
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i en intervju i SVT:s ”Agenda”
på söndagskvällen.
– Nej, det gör inte det. I en period
när vi har en hög andel testade
personer ser det ut som att vi
plötsligt fått ett ökat antal fall.
Men antalet människor som ligger
på sjukhus för covid-19 minskar
och antalet döda minskar. Därför
måste myndigheterna börja
jämföra siffror så att man jämför
äpplen med äpplen och päron
med päron, säger statsministern.
Stefan Löfven menar att bilden av
Sverige utomlands inte är enbart
negativ.

– Några är kritiska, andra är
nyfikna på det vi gör.
Enligt statsministern liknar den
svenska huvudstrategin – att hålla
nere smittspridningen så att
sjukvården klarar av det – andra
länders men Sverige ”har valt att
inte peka med hela handen”.
– Att så många har dött på
äldreboenden har inte med den
svenska strategin att göra, det
beror på andra brister i samhället,
säger Stefan Löfven och hänvisar
till en undersökning om att
hygienrutiner inte följdes på 4 av
10 äldreboenden.
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Han säger att Sverige lyckas med
målet att hålla smittan borta från
sjukvården.
– Vi skulle skydda liv och hälsa.
Det har vi gjort.
Stefan Löfven kommenterar också
en karta över antalet
coronasmittade under den senaste
sjudagarsperioden som tyska
myndigheter har sammanställt.
Sverige är det enda landet i
Europa som är rödmarkerat, men
Stefan Löfven säger att bilden ser
annorlunda ut i ett mer långsiktigt
perspektiv.
– Det är inte så att Sverige har den
absolut sämsta statistiken på

området. Man kan inte rycka ut en
vecka som i den tyska kartan. Man
kan visa en bild för stunden, och
den är säkert korrekt, men att
sedan dra slutsatsen att hela vår
strategi har misslyckats menar jag
är fel, säger Löfven.
Det har nu gått tre månader sedan
samhällsspridning av coronaviruset konstaterades i Sverige. 4
874 människor har avlidit. Enligt
Stefan Löfven är det för tidigt att
dra ”definitiva slutsatser” om
huruvida den svenska strategin
har fungerat.
– Vi kommer inte att få en
komplett utvärdering förrän
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senare. Vi är mitt uppe i krisen,
men det är viktigt att vi får fram
sanningen så snabbt som möjligt,
säger Stefan Löfven.
Statsministern får också frågor
om förslaget om förändringar av
Lagen om anställningsskydd, las,
som han är snabb att döma ut.
– Balansen mellan parterna måste
bestå, det stod i direktivet till
utredningen. Vi ska ha starka
arbetsgivare och starka
arbetstagarorganisationer, men
inte skada den svenska
arbetsmarknadsmodellen. Nu tror
jag och hoppas att parterna

kommer i gång igen med samtal,
säger Löfven.
På frågan om januariavtalet är
hotat hänvisar Stefan Löfven till
kommande förhandlingar.
Mia Holmgren
mia.holmgren@dn.se
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Våldsamma
reaktioner efter
nytt dödligt
polisingripande
MÅNDAG 15 JUNI 2020

Reaktionerna på polisens
dödsskjutning av en svart man i
Atlanta i USA har varit starka
och våldsamma. Den polis som
avlossade skottet har avskedats,
polischefen har sagt upp sig.
– Jag tycker inte att det fanns
anledning att använda dödligt

våld, säger Atlantas
borgmästare Keisha Lance
Bottom.
Dödsskjutningen inträffade tre
veckor efter det att en annan svart
man, George Floyd, kvävts till
döds i samband med ett
polisingripande i Minneapolis.
Floyds död blev inledningen på en
rad protester över stora delar av
världen

Ett stort antal demonstranter
protesterade mot dödsskjutningen
längs en större genomfart i
Atlanta på söndagen svensk tid,
vilket fick polisen att stänga av
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trafiken. När demonstranterna
vägrade lämna vägen greps flera
av dem.
Ett tusental personer samlades
också runt den
hamburgerrestaurang där
polisingripandet gjordes för att
protestera mot dödsskjutningen.
Tidigt på söndagsmorgonen
svensk tid krossades rutor och
flera personer sköt in fyrverkeripjäser i lokalen som tog eld och totalförstördes.
Polisen svarade med att skjuta
tårgas och 36 personer greps.
Det var vid 22.30-tiden lokal tid i
fredags som polisen i Atlanta i

delstaten Georgia skulle
kontrollera en man som somnat i
en bil och blockerat drive-thrufilen utanför en
hamburgerrestaurang. Enligt ett
uttalande från Georgia Bureau of
Investigation utförde de två
poliser som skickats till platsen ett
nykterhetstest på 27-åringen, ett
test som enligt polisen visade att
Brooks var påverkad.
Filmbilder från en av polisernas
kroppskameror visar hur Brooks
bland annat försöker gå rakt och
dessutom får blåsa, något han
frivilligt går med på.
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– Jag tror att du har fått för
mycket att dricka, säger den ena
polismannen sedan blåstestet gett
utslag, enligt ett filmklipp
publicerat av Atlanta JournalConstitution.
Och till en början såg allt ut att ha
gått lugnt till väga och polismännen bad Brooks att sätta
händerna på ryggen efter att ha
meddelat honom att han var för
berusad för att kunna köra bil.
Men Brooks slet sig loss innan
polismannen hunnit sätta
handbojor på honom och ett
handgemäng uppstod mellan
Brooks och de två polismännen.

På filmbilder tagna av en kund
som befann sig i en bil strax intill,
och i polisernas egna kameror,
syns hur de tre rullar runt på
asfalten och hur en av poliserna
har ett elchockvapen i handen
som han riktar mot Brooks ben
och hotar att avlossa det. Efter en
stund lyckas Brooks slita
polismannens elchockvapen ur
dennes hand och slår de båda
poliserna varvid den andre av
poliserna avlossar sitt elchocksvapen mot 27-åringen. När
Brooks springer från platsen med
en av poliserna efter sig har både
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han och polismannen ett
elchockvapen i handen.
På en övervakningsfilm från
hamburgerrestaurangen syns hur
Brooks springande vänder sig om,
riktar elchockvapnet mot den
förföljande polisen och avlossar
vapnet från omkring tre meters
håll. Polismannen drar då sin
tjänstepistol och skjuter tre skott
mot Brooks som då hunnit vända
ansiktet från polisen.
27-åringen träffas och blir
liggande på asfalten där han efter
en stund får första hjälpen av en
av poliserna.

Brooks fördes till sjukhus men
avled i samband med operation.
Enligt familjens advokat fanns det
inte någon anledning för poliserna
att öppna eld mot Brooks:
– Polismannens liv var inte i fara
när han sköt skottet, säger Chris
Stewart till New York Times.
Stewart säger också att
polismännen inte försökte hjälpa
den svårt skadade Brooks förrän
efter två minuter och först efter
att ha tagit på sig handskar och
plockat upp tomhylsor från
skjutningen.
Myndigheterna i Georgia
beslutade snabbt att göra alla
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filmbilder från händelsen
tillgängliga. Redan på lördagen
publicerades såväl
övervakningsfilmer från
hamburgerrestaurangen som de
filmer som tagits av polisernas
kroppskameror.
– Vi gör detta så att alla ska kunna
göra sin bedömning av det som
hände, sa Vic Reynolds vid
Georgia Bureau of Investigation
vid en presskonferens på
lördagen.
Distriktsåklagaren i Fulton
County, där skjutningen ägde
rum, meddelar att han beordrat

en ”intensiv, oberoende
undersökning”.
Dödsskjutningen fick stadens polischef Erika Shields att avgå.
– Jag tycker inte att det fanns
anledning att använda dödligt
våld, sa Atlantas borgmästare
Keisha Lance Bottom i en
kommentar.
Polisen som sköt har avskedats
och hans kollega har omplacerats i
väntan på att händelsen ska
utredas.
Clas Svahn
clas.svahn@dn.se
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Karin Eriksson:
Protesterna
skakar till och
med om den
konservativa
Södern
MÅNDAG 15 JUNI 2020

Protesterna efter George
Floyds död skakar om det
gamla bibelbältet och Södern i
USA.

Sydstatsbaptisternas högsta
ledare talar om kampen mot
rasismen och lägger undan
klubban som förknippats med
slaveriet.
Ibland förändras världen genom
ett klubbslag. Den gångna veckan
var det själva klubban som
förpassades till historien.
Sydstatsbaptisternas högsta
ledare J D Greear meddelade att
han vill sluta använda vad som
tidigare betraktats som en av
rörelsens klenoder: John Broadus
klubba i silver och olivträ har
använts på organisationens möten
sedan 1872.
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Broadus var en av
förgrundsgestalterna i Southern
Baptist Convention. Före
inbördeskriget var han slavägare.
Greear använde hans klubba på
fjolårets konvent i Birmingham,
Alabama, en stad vars historia
präglats av kampen mot
segregationen. Det kändes
obehagligt.
”Vi vill inte och kan inte sudda ut
vår historia, men det är dags för
den här klubban att återvända till
visningsskåpet”, skrev Greear
häromdagen i Baptist Press.
Tidigare i veckan höll J D Greear
också tal till medlemmarna via

videolänk. Sex gånger upprepade
han samma fras: Black lives
matter. Svarta liv spelar roll.
Det betyder inte att Southern
Baptist Convention – som är
USA:s största protestantiska
samfund med över 15 miljoner
medlemmar – ställer sig bakom
själva organisationen Black lives
matter. Men Greear tycker att
själva orden måste sägas ändå.
– Jag vet att vi måste granska
våra polissystem och strukturer
noga, säger han.
J D Greear är pastor för en
församling i North Carolina – just
den delstat där George Floyds
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förfäder hölls som slavar, och där
hans äldre släktingar fick uppleva
segregationen som lantarbetare
och tjänstefolk. Floyd föddes där,
för 46 år sedan. Den 25 maj 2020
dog han på gatan i Minneapolis,
sedan en polisman tryckt sitt knä
mot hans hals i 8 minuter och 46
sekunder.
Sydstatsbaptisterna – ett samfund
som historiskt förknippats med
segregationen, och som brukar
uppfattas som del av den kristna
högern – har fördömt ingripandet
som ett grymt och utdraget mord.
Kyrkans uppgörelse med rasismen
inleddes inte med George Floyd i

Minneapolis. Men det råder ingen
tvekan om att protesterna efter
hans död har nått och skakat om
det gamla bibelbältet och Södern i
USA.
Det är inte bara Sydstatsbaptisterna som försommaren
2020 försöker göra upp med
symboler från sydstaterna och
kampen för slaveriet under
inbördeskriget på 1860-talet.
Monument och statyer över
framstående sydstatare som
Jefferson Davis och Robert E Lee
tas ned eller flyttas under
protesterna – ibland av aktivister,
ibland av det lokala styret.
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Universitet och städer byter namn
på byggnader och vägar. Den
amerikanska racingserien Nascar
förbjuder sydstatsflaggan ”Stars
and bars” på sina racingarenor.
Dessutom pågår en intensiv
debatt om att döpa om Fort Bragg
och andra amerikanska
armébaser, som i dag bär namn
efter sydstatsgeneralerna.
Demokraternas kandidat Joe
Biden stöder det kravet. President
Donald Trump gör det inte.
Presidentens konservativa
kärnväljare brukar sky allt som de
uppfattar som politiskt korrekta

initiativ från det vänsterliberala
etablissemanget.
Men även om en del av
väljarbasen vill se hårdare tag mot
demonstranter, visar opinionsmätningar att allt fler amerikaner
ställer sig bakom kraven på
åtgärder mot polisbrutalitet och
rasism. Till exempel visar en
undersökning från Civiqs att
stödet för Black lives matter vuxit
starkt efter George Floyds död.
Även om åsikterna om
protesterna varierar stort mellan
olika befolkningskategorier, och
mellan republikaner och
demokrater, så har alla
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väljargrupper rört sig i samma
riktning.
Det är en stor förändring. ”Under
mina 35 år med
opinionsundersökningar har jag
aldrig sett en opinion skifta så
snabbt och djupt”, konstaterar
den erfarne republikanske
analytikern Frank Luntz på
Twitter. Det inte går att beskriva
de politiska, ekonomiska och
sociala konsekvenserna i en tweet,
tillägger han.
I valkampanjen 2016 kunde en
demokratisk presidentkandidat
rygga tillbaka när han fick frågor
om Black lives matter. Nu väljer

stora amerikanska företag att
ställa sig bakom rörelsen, eller
budskapet i bredare bemärkelse.
Även på högerbastioner som tvbolaget Fox News uppmanas
anställda att sörja med Floyds
familj och lyssna på röster från de
fredliga protesterna.
För några dagar sedan meddelade
Twitters vd Jack Dorsey att alla
anställda får ledigt på fredag den
19 juni, eller ”Juneteenth”, som
dagen också kallas. Den 19 juni
1865 deklarerade Texas som sista
delstat i den besegrade sydstatskonfederationen att slavarna var
fria.
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Tanken var att Donald Trump
skulle hålla sitt första stora
valmöte efter coronakarantänen
på just ”Juneteenth”. Han
planerade att möta väljarna i
Tulsa, Oklahoma. För 99 år sedan
skakades staden av våldsamma
upplopp, när rasister satte eld på
ganska välmående svarta kvarter.
Nu har Trumpkampanjen beslutat
att flytta fram mötet. ”Många av
mina afroamerikanska vänner och
supportrar har hört av sig och
föreslagit att vi ändrar datumet av
respekt för denna helgdag”,
meddelar Trump på Twitter.

Ett tecken på att ingen – inte
heller presidenten – är oberörd av
protesterna efter George Floyds
död.
Bland hans kristna kärnväljare
har debatten bara börjat.
Historikern Thomas Kidd vid
Baylor University säger till
Houston Chronicle att
Sydstatsbaptisterna är splittrade
efter ordförande J D Greears
uttalanden.
– Det finns definitivt en del av
SBC som tycker att detta är
politisk korrekthet, konstaterar
han.
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Greear får också kritik för att han
agerar för sent och för lite – samtidigt som utspelen har hälsats
med glädje av företrädare för
svarta kristna församlingar.
Dwight McKissic, pastor i Cornerstone Baptist Church i Arlington,
blev chockad men tacksam.
– Det är nästan overkligt för mig
att detta kommer från en
ordförande för Southern Baptist
Convention. Det är sant, det är
rätt, och det borde ha sagts för 50
år sedan, säger han till Houston
Chronicle.
Författaren och debattören Jemar
Tisby säger till Washington Post

att han är förvånad över Greears
beslut att skrota den forna
slavägarens klubba:
– Det är inte allting. Men det är
inte ingenting.
Karin Eriksson
Måndagen den 25 maj avled
George Floyd, en obeväpnad,
svart man, under en polisinsats i
Minneapolis i norra USA. En film
från ingripandet visar hur Floyd,
som var misstänkt för att ha
använt falska sedlar i en butik,
vädjade för sitt liv, medan en
polisman tryckte ned honom mot
gatan, med knäet mot hans hals.
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Ingripandet har väckt
fördömanden och avsky och lett
till protester över hela världen.
Även kravaller, våld och
plundringar har förekommit.
Poliserna som deltog i gripandet
har avskedats och åtalats.
Dela

Ökad ilska mot
nya sättet att
räkna dödsfallen i
covid-19
MÅNDAG 15 JUNI 2020

I Spanien ökar förvirringen
kring hur många som verkligen
har avlidit i covid-19. Sedan en
vecka tillbaka har myndigheterna upphört med att
redovisa nya avlidna. Den nya
räknemodell som införts
orsakar problem.
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Den 7 juni hade Spanien 27 136
registrerade dödsfall i covid-19.
Den senaste veckan har
regionerna redovisat nya dödsfall,
men den officiella statistiken har
inte förändrats. Under helgen var
det fortsatt 27 136 personer som
avlidit.
Sedan Spanien i slutet av maj
förändrade sättet att räkna och
samla in data har antalet nya fall
av coronasmitta och framför allt
antalet nya dödsfall minskat
dramatiskt – åtminstone i
statistiken.
För varje vecka har det blivit allt
tydligare att modellen inte

fungerar och hälsoministeriets
talesperson Fernando Simon
medger i en intervju med AFP att
redovisningen av siffror skapat
”förvåning och förvirring”. Nu har
han helt slutat att prata om
dödsfall på de dagliga
pressträffarna. Rapporteringen
har pausats medan situationen ses
över.
I stället för att, som Sverige och de
flesta andra länder, dagligen
redovisa nya sjukdomsfall och
avlidna som registrerats det
senaste dygnet har Spanien
övergått till att bara rapportera de
fall av smitta och dödsfall som
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verkligen inträffat samma dag.
Syftet med nyordningen var att
snabbt hitta de pågående
sjukdomsfallen som fortfarande
smittar, inte att bokföra tidigare
avlidna.
Enligt den spanska modellen ska
de fall som släpat efter redovisas
en gång i veckan. Detta har dock
fungerat dåligt, enligt El País är
det flera tusen dödsfall som
befinner sig i ett slags limbo då de
inte går att koppla till en bestämd
dag.
Alla turerna om den officiella
statistiken får just nu större

uppmärksamhet än själva
pandemin.
Premiärminister Pedro Sánchez
har tagit fasta på de dagar då noll
nya fall dykt upp i statistiken. Han
har använt de låga dödstalen som
en intäkt för att det är rätt att
släppa på restriktionerna, vilket
han kritiserats för. På söndagen
kom beskedet att Spanien öppnar
sina gränser den 21 juni, drygt en
vecka tidigare än planerat.
Samtidigt anklagar Andalusiens
hälsominister Jesús Aguirre
regeringen i Madrid för ”total
respektlöshet” inför de avlidna,
när regionens dödsfall inte syns i
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den nationella
sammanställningen.
– Den största faran är att det låter
som att epidemin är över när
viruset fortfarande finns i landet,
om än på en lägre nivå, säger
Salvador Macip vid Kataloniens
öppna universitet i Barcelona, till
AFP.
En annan invändning är att
Spanien improviserar i ett läge
när det behövs tydliga fakta och
klara besked.
Mia Holmgren
mia.holmgren@dn.se

500 tågvagnar
blir sjukhus i
Delhi
MÅNDAG 15 JUNI 2020

Indien. 500 tågvagnar ska
utrustas för att användas för vård
av coronaviruspatienter i Delhi.
Beskedet kommer från Indiens
regering efter att antalet smittade
stigit kraftigt, vilket har lett till
brist på sjukhussängar.
Tågvagnarna kommer att rymma
8 000 vårdplatser, uppger
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inrikesminister Amit Shah på
Twitter.
Folkrika Indien har rapporterat
320 000 fall av covid-19 och
antalet insjuknade stiger stadigt.
Det senaste dygnet har närmare
12 000 bekräftats smittade.
TT-Reuters

Klarade corona
– fick
miljonräkning
MÅNDAG 15 JUNI 2020

USA. En 70-årig man som var
nära att avlida av coronaviruset
har fått en räkning på över 1,1
miljoner dollar för sina
sjukhuskostnader, rapporterar
Seattle Times. Mannen var på
sjukhus i Seattle i nordvästra USA
i 62 dygn. Vid ett tillfälle var han
så nära att avlida att hans fru och
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barn fick ta avsked via telefon.
Enligt räkningen, på 181 sidor,
kostar intensivvårdsrummet över
9 700 dollar per dygn. Att rummet
gjordes sterilt i 42 dagar kostar
409 000 dollar.
Även om räkningen var en chock
så täcks mannen av
sjukförsäkringen Medicares
program för de äldre, och väntas
enligt Seattle Times inte behöva
betala allt själv.
TT-AFP

FN-soldater
dödade i Mali
MÅNDAG 15 JUNI 2020

Mali. Två FN-soldater vid FN:s
fredsbevarande styrka i Mali har
dödats i en attack mot deras
konvoj i landets norra delar,
meddelar FN:s fredsbevarande
uppdrag i Mali, Minusma.
Logistikkonvojen hade stannat på
vägen mellan Tessalit och Gao på
lördagskvällen när oidentifierade
beväpnade personer attackerade
den.
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Sverige deltar med militär i FN:s
insats i Mali sedan 2014. Inga
svenskar var dock inblandande i
händelsen, uppger
Försvarsmakten.
TT-AFP-Reuters

Färgattack mot
staty i Milano
MÅNDAG 15 JUNI 2020

Italien. Någon har hällt rödfärg
och sprejat ”rasist” och
”våldtäktsman” på en staty föreställande journalisten Indro
Montanelli i Milano. En antifascistisk grupp har uppmanat
borgmästaren att ta bort statyn
eftersom Montanelli köpte och
gifte sig med en 12-årig eritreansk
flicka när Italien invaderade
Etiopien på 1930-talet.
TT-AFP
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Över 100 gripna i
Londonprotester
MÅNDAG 15 JUNI 2020

Storbritannien. Fler än 100
personer greps under de
våldsamma demonstrationerna i
London i lördags, rapporterar
BBC.
Under protesterna blev det
sammandrabbningar mellan
polisen och demonstranterna,
varav en del var högerextremister.
”Rasistiska ligistfasoner har ingen
plats på våra gator”, skrev

premiärminister Boris Johnson på
Twitter.
På lördagen spreds även en bild
på en man som kissade vid ett
minnesmärke för en polis som
dödades under en terrorattack vid
Westminster Bridge 2017.
Mannen är nu frihetsberövad av
polisen i Essex sedan han själv
anmält sig till polisen, enligt flera
medier.
TT
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Guaidó godtar
inte ”falsk”
valmyndighet

Datum för parlamentsvalet är
ännu inte bestämt.
TT-Reuters

MÅNDAG 15 JUNI 2020

Venezuela. Oppositionen i
Venezuela kommer inte att
erkänna en ”falsk” valmyndighet,
meddelar oppositionsledaren
Juan Guaidó efter att högsta
domstolen utsett en ny ledning för
organet. Guaidó anser att beslutet
att byta ut ledningen är ett försök
att rigga valet.
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Två gripna för
vandalisering

”Republiken fäller
inte statyer”

MÅNDAG 15 JUNI 2020

MÅNDAG 15 JUNI 2020

Australien. Två kvinnor har gripits
i Australien, misstänkta för att ha
vandaliserat en staty av den
brittiske upptäcktsresande James
Cook i centrala Sydney,
rapporterar ABC News.
På flera håll i världen har statyer
som kopplas till bland annat
kolonialism förstörts efter veckor
av protester mot rasism och
polisvåld.
TT

Frankrike. President Emmanuel
Macron lovade på söndagen att
stå orubblig mot rasism – men
hyllade också polisen och
avfärdade alla krav på att byta
namn på gator och ta bort
kontroversiella statyer.
– Republiken suddar inte ut några
namn ur vår historia. Den
gömmer inte undan konstverk.
Den fäller inte statyer, sa Macron.
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Talet hölls samma helg som stora
demonstrationer ägt rum inom
ramen för Black lives matterrörelsen. I Paris samlades återigen
tusentals för att kräva rättvisa för
Adama Traoré, en 24-årig svart
man som dog vid en polisinsats i
juli 2016. Polis och demonstranter
drabbade samman på Place de la
République, och även
högerextremister skapade oreda
på platsen.
Erik de la Reguera

”Martin Luther King
hade inte velat ha
med Black lives
matter att göra”
MÅNDAG 15 JUNI 2020

Alexander Bard twittrade i
lördags om att Black lives
matter-rörelsen ”blivit en
totalitär lynchmobb”.
Protesterna lät inte vänta på
sig, och TV4 sa upp
samarbetet. Själv tycker han att
det är en kampanj.
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– Det är vad de håller på med i
Black lives matter i Sverige. De
ska bara knäcka dig, de håller
på med mobbning.
I lördags kväll skrev Alexander
Bard, som bland annat är
jurymedlem familjeprogram
”Talang” i TV4, på Twitter att
svarta människor ska ”ta tag i sina
liv” och sluta leva på bidrag. Bard
skrev också att Black lives matterrörelsen ”blivit en totalitär
lynchmobb”. Hans ord möttes av
en kritikstorm i sociala medier,
och en namninsamling som
krävde att TV4 skulle avsluta sina

samarbeten med honom samlade
över 30 000 underskrifter.
TV4 gick först ut med att kanalen
inte ansvarar för sina profilers
privata åsikter, men backade
under lördagskvällen och avbröt
samarbetet med Bard. Kanalen
meddelar nu att man kommer att
presentera juryn för ”Talang” när
inspelningarna startar i oktober.
Men när DN når Alexander Bard
under söndagen hävdar han att
det sedan länge varit beslutat att
han inte ska fortsätta med
”Talang”, och att beslutet bara har
offentliggjorts tidigare efter
helgens medieuppmärksamhet.
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Enligt Bard har han själv gradvis
insett att han inte ska ägna sig åt
familjeunderhållning.
– Diskrepansen är så stor mot
min persona, som är ett slags
”digital age public intellectual”.
Alexander Bard anser att hans
Twitterinlägg om Black lives
matters har blivit misstolkat, och
påpekar att han under lördagen i
ett annat inlägg på Twitter även
har ”tokhyllat” Assita Kanko, en belgisk Europaparlamentsledamot
som ursprungligen kommer från
Burkina Faso. Själv tycker han att
hans inställning ligger nära
Martin Luther Kings.

– Det är tråkigt för mig som själv
kommer från en blandad familj att
bilden av svarta är att de ska vara
misslyckade tiggare som inte
ansvarar för sin egen situation.
Martin Luther King var en
stenhård protestantisk
arbetsetiker. Han sa att ni ska
jobba hårt sex dagar i veckan, gå
till kyrkan på söndagarna och
skicka era barn till skolan. Jag menar på fullt allvar att han aldrig
i livet skulle ha velat ha med Black
lives matter att göra.
De många reaktionerna mot
Twitterinlägget tolkar Alexander
Bard som en tydlig kampanj, där
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han blir trakasserad av människor
som inte ens har läst det han
skrev.
– Det märktes tydligt från ena
minuten till den andra, först
hände ingenting och sedan pang,
plötsligt var det tusentals som
gapade och höll på. De sprider
mina telefonnummer och jävlas.
Det är vad de håller på med i
Black lives matter i Sverige. De
ska bara knäcka dig, de håller på
med mobbning. Och det är det
som jag reagerar så kraftfullt
emot. Jag klarar självklart av det,
men andra människor blir
knäckta. Det fria ordet måste

räddas i vår tid. Jag har blivit av
med en liten hobby, men andra
kan bli av med sina jobb på riktigt
för sina åsikters skull. Det första
är en bagatell, det andra är
fruktansvärt.
Samtidigt upplever Bard att han
får mycket stöd, med köande
Facebookfans, fler Twitterföljare
än någonsin och bättre
bokförsäljning än tidigare.
– Det går inte någon nöd på mig
direkt. Fansen sluter upp så klart,
jag känner mig älskad och uppskattad.
Alexander Bard lämnade också
Liberalerna under lördagen. Han
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har varit medlem i partiet sedan i
maj.
Juan Flores
juan.flores@dn.se
Clas Svahn
clas.svahn@dn.se

Alternativa
forskare, sa
Lindberg
TISDAG 16 JUNI 2020

Det var i januari 2017 som
Kellyanne Conway, rådgivare till
Donald Trump, lanserade
begreppet ”alternativa fakta”.
Presidentens pressekreterare hade
tidigare överdrivit antalet
åskådare vid Trumps installation
som president. En lögn alltså? Alls
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icke, sa Conway. Bara alternativa
fakta.
Nu har ett liknande begrepp fått
små vingar av Anders Lindberg på
Aftonbladets ledarredaktion. De
läkare, epidemiologer och andra
experter som har en annan åsikt
om den svenska
smittspridningsstrategin än
Folkhälsomyndigheten kallar han
”alternativa forskare”.
”SvD puttrar på med sina
alternativa forskare. Som DN:s
kampanj mot Tegnell”, skrev
Lindberg nyligen på Twitter. Men
i själva verket är det förstås
knappast statsepidemiologen som

Lindberg till varje pris vill skydda
utan statsministern, som så hårt
surrat sig vid masten för den
svenska strategin.
Den som har en annan åsikt om
regeringens hantering av
smittspridningen får tydligen
finna sig i att förminskas. Som om
det fanns en sorts certifierad
forskning, beseglad med nyckeln
till Sveavägen 68, och en annan,
konspiratorisk, suspekt borgerlig,
”alternativ”.
Anders Lindberg utvecklar i sitt
resonemang att debatt är viktigt
och att ledarsidor inte ska vara
överens. Men för att debatten ska
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vara meningsfull krävs att
deltagarna har någon form av
ödmjukhet, tar in andra åsikter
och är villiga att ompröva teser
som visar sig stämma dåligt med
det önskade utfallet.
Det är sedan gammalt att om S
visslar ”små grodorna” hoppar
Aftonbladets ledarsida, om Stefan
Löfven säger ”strategi” svarar
Lindberg ”klokt!”.
Att hånfullt avfärda, närmast
trollstämpla, forskning som
strider mot ens omhuldade
regerings teser är motsatsen till
att ”lyssna på experterna” och lika

debattinbjudande som en nysning
i ansiktet.
Erik Helmerson
erik.helmerson@dn.se
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Stor lättnad i
gränsstäderna:
”Det här har varit
helt galet”
TISDAG 16 JUNI 2020

Nu öppnar stora delar av
Europa sina gränser igen.
I den belgiska staden Lanaken
på gränsen till Nederländerna
drar invånarna en lättnadens
suck. Här har familjer splittrats
och jobb gått förlorade under
de tre månader gränsen mellan
länderna varit stängd.

– Det blev som Öst- och
Västberlin här, säger Jacob
Maat.
Lanaken.

Friheten att resa i Europa är successivt på väg tillbaka. Under
måndagen öppnade länder som
Tyskland, Frankrike och Belgien
sina gränser och flera planerar att
följa efter.
Det är inte en dag för tidigt att EU
överger resebegränsningarna,
tycker invånarna i belgiska
Lanaken, där gränsen mot
Nederländerna öppnade för någon
vecka sedan.
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– Det har varit en mardröm som
vi aldrig kunde ha föreställt oss, säger Marino Keulen.
Han är borgmästare i Lanaken, en
stad med 25 000 invånare, som
med sina låga tegelhus och många
ölkaféer ser ut som en typisk
belgisk småstad.
Nu gestikulerar han ivrigt när vi
ses på gränsen till nederländska
Maastricht. Han vill förklara hur
nära sammanflätat Lanaken är
med den nederländska sidan och
vilka omvälvningar det har
inneburit för invånarna att
gränserna varit stängda i tre
månader.

– Vi känner oss ju som ett och har
mer samhörighet med Maastricht
än med Bryssel. Många tusen
jobbar på andra sidan gränsen,
familjer bor på båda sidor. Nu var
gränsen stängd i tre månader. Det
har varit en hemsk tid.
I normala tider passerar över 24
000 bilar om dagen gränsen vi
står vid. Människor åker till
arbetet, har släkt på båda sidor
gränsen, blir kära, skaffar barn,
och åker för att ta en drink. Om
det sker i Belgien eller Nederländerna spelar ingen roll.
Språket, holländska, har de
gemensamt. Till och med namnet
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på provinsen, Limburg, är samma
på båda sidor. Fram tills Belgiens
självständighet 1830 tillhörde de
samma land, Nederländerna.
Men så kom coronapandemin och
gränser i Europa klappade igen.
Framför allt har de stängda
gränserna haft en mänsklig
kostnad, menar Marino Keulen.
Här finns far- och morföräldrar
som inte kunnat träffa sina
barnbarn och barn till sjuka
föräldrar i grannlandet som inte
kunnat åka på besök.
– Visst, Skype hjälper, men det
ersätter inte verkliga möten.

Plötsligt kontrollerade gränspoliser varje bilist, cyklist eller
gångtrafikant som var på väg över
gränsen. Många tvingades vända
om. Ibland efter att bara ha tagit
några få fotsteg.
– Det var så dumt. Det fanns folk
på den belgiska sidan som ville gå
några meter för att köpa
blommor. Men polisen stoppade
dem, säger Christiane Kohnen
som driver blomsterbutiken
Bloemen Leliveld.
Hennes affär ligger precis på
gränsen. Ingången är i
Nederländerna och garaget i
Belgien. Därmed hamnade hennes
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blomsterbutik plötsligt i två skilda
världar. I den ena, den
nederländska, har coronastrategin
påmint om den svenska. Mycket
har hållit öppet och
myndigheterna har hoppats att
nederländarna själva tar ansvar
för social distansering.
I Belgien däremot stängde stora
delar av samhället, även
blomsterbutiker.
För Christiane Kohnen blev
följden absurd. De i Lanaken som
på mors dag gick till hennes affär
för att handla blommor stoppades
och Christiane Kohnen tvingades
kasta blommor när försäljningen

uteblev. Totalt förlorade hon 70
procent av omsättningen.
Hon skakar på huvudet när hon
tänker på hur olika de två
länderna hon verkar i har agerat.
Att de inte har samordnat sina
åtgärder förstår hon inte.
– Vi är ett Europa och vi borde
haft samma regler. Det hade gjort
allt så mycket enklare.
Borgmästaren Marino Keulen
tänker tillbaka på hur det var
innan 1992, när det beslutades om
EU:s gemensamma inre marknad
– att varor, människor, tjänster
och kapital skulle röra sig fritt i
unionen.
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I Lanaken försvann gränspolisen
och det vita hus vid gränsen som
tidigare var tullens tömdes för att
säljas till en privatperson. Marino
Keulen pekar mot det gamla
tullhuset och konstaterar att
Lanaken vann mycket på att
gränskontrollerna försvann. Den
ekonomiska tillväxten steg och
vardagslivet blev lättare.
– Jag tror folk hade glömt hur det
var innan 1992. Men nu var vi
plötsligt tillbaka i en värld med
restriktioner och gränspolis. En
värld med kontroller,
misstänksamhet och krångel.

Jacob Maat illustrerar väl hur
nära sammanlänkade de båda
sidorna är. Han är holländare
men bor och driver ett kafé på den
belgiska sidan. Systrarna och
mostrarna bor i Nederländerna,
liksom hans ex-fru som han har
delad vårdnad om en hund med.
– Det blev som Öst- och
Västberlin här, säger han och
plockar med disken på kaféet som
efter att ha varit stängt i tre
månader nu har öppnat.
För att kunna ha hunden sina
dagar när gränsen var stängd tog
han sig över på ett ställe där han
visste att polisen inte bevakade.
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Om polisen kommit på honom
hade han fått böta. Jacob Maat
suckar åt situationen.
– Var är det vi brukar kalla ett gemensamt Europa? Det här har
varit helt galet.
Flera av dem vi pratar med hade
önskat en ökad samordning
mellan EU-länderna.
– Det här visar att vi behöver mer
Europa, vad gäller hälsovård,
arbetskraft, polisen. Vi behöver
mer samarbete, säger Marino
Keulen.
Samma lättnad som i Lanaken
märks på andra ställen i Belgien
och Nederländerna inför

gränsöppningarna. Det är
efterlängtat, konstaterar damen
inne på turistbyrån på Grand
Place i Bryssel. Det ståtliga torget
med sina utsmyckade
gulddekorerade hus som brukar
vara fullt med turister gapar
ovanligt tomt.
– De enda som kommer nu är
belgare och de kan redan det här,
säger hon.
Men hon har inte särskilt stora
förhoppningar på sommaren,
även om gränserna öppnar.
Pandemin har försämrat
människors ekonomi och många
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är fortfarande oroliga för att
smittas.
Dessutom är EU:s gränser än så
länge stängda för turister från andra delar av världen.
Många länder fortsätter dessutom
att sätta stopp för svenskar. På
DN:s bilresa från Sverige tvingas
vi köra rakt genom Danmark,
Tyskland och Nederländerna. Här
välkomnas inte resenärer från
Sverige. De som stannar ändå
tvingas sitta i karantän i två
veckor i Nederländerna och i stora
delar av Tyskland, även efter 15
juni.

På båten mellan danska Rødby
och tyska Puttgarden är det
ovanligt ödsligt. Affärerna är
stängda och de vanliga köerna till
restaurangerna lyser med sin
frånvaro. De flesta är
återvändande tyskar, väl
medvetna om att nu väntar två
veckors isolering.
Ändå har ingen vi pratar med
tvekat inför Sverigeresan. De
älskar svensk natur och förstår
inte hur det skulle vara mer
riskfyllt att sitta i en stuga i
skogen än att befinna sig i mer
tätbefolkade Tyskland.
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– Vi har varit i samma hus i
skogen i Kronoberg som vi besökt
15 år i rad. Under tiden träffade vi
kanske fem personer. Nu kommer
vi till Tyskland där vi träffar klart
fler. Ändå måste vi sitta i
karantän. Det är konstigt, säger
Bremenbon Dieter Skorzinsky
som iklädd munskydd står ute på
däck tillsammans med sin pappa
Hans.
Vera Steitz, som är halvsvensk,
kände ingen som helst tvekan
inför att åka till sin stuga utanför
Oskarshamn.
– Huset ligger mitt ute i skogen,
så det känns inte som någon stor

risk. Jag är inte heller säker på att
jag måste sitta i karantän i Mainz
där jag bor, jag tror att reglerna är
hårdare i norra Tyskland.
I Puttgarden har gränsbutiken
som brukar krylla av människor
på jakt efter alkohol och godis
stängt. Det åskar och blixtrar,
men det hindrar inte paret Philip
Hoya och Julia Homburg från att
promenera längst ut på piren. De
har åkt bil i fyra timmar från
Nordrhein-Westfalen bara för att
titta på färjorna. Nu blickar de
längtansfullt mot havet och
Danmark.
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– När det här är över ska vi resa
söderöver, till solen, till Italien
eller Turkiet. Nedstängningen har
varit svår, vi har saknat frihetens
Europa, säger de.
Marianne Björklund

Här är svenska
turister
välkomna – och
inte
TISDAG 16 JUNI 2020

Danmark
Gränsen öppnad 15 juni för
turister från Tyskland, Norge och
Island - men ej svenska. Svenskar
som jobbar i Danmark, har
sommarstuga, dansk partner eller
annan nära familj i landet kan
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dock släppas in. Även transitresor
är möjliga.
Norge
De flesta svenskar får fortfarande
inte resa till Norge – när landet
öppnade för Norden på måndagen
är bara gotlänningar välkomna.
Beskedet motiveras med att
Gotland är den enda svenska region där smittspridningen är
under kontroll. Jobbresor tillåts
utan krav på karantän.
Finland
Från och med 15 juni öppnas
gränserna för sex länder: Estland,
Lettland, Litauen, Norge,
Danmark och Island. Då

försvinner även
karantänsrekommendationerna
för dessa länder. Svenskar
fortfarande portade.
Tyskland
Den tysk-danska gränsen öppnade
för turister på måndagen.
Restriktioner och eventuella
karantänsregler kan se olika ut i
olika delstater, men i största delen
av Tyskland får svenskar räkna
med två veckors karantän.
Frankrike
Planerar att öppna för turister
från andra EU-länder den 15 juni.
Krav på karantän för medborgare
från länder som kräver att
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fransmän ska sitta i karantän, till
exempel Spanien och
Storbritannien. Krav på
friskhetsintyg för inresande gäller.
Spanien
Den 21 juni öppnas gränserna för
EU-länder och de Schengenländer
som inte är med i EU. Karantänskraven tas bort. Landgränsen till
Portugal öppnas den 1 juli.
Restriktionerna för hur man kan
resa inom landet tas bort den 21
juni.
Italien
Alla EU-medborgare är välkomna.
Inget krav på karantän såvida
resenären ifråga inte har besökt

något annat land under de senaste
två veckorna. Restriktioner för till
exempel stränder kan skilja sig åt
lokalt och regionalt.
Grekland
Flygresenärer välkomnas från
stora delar av Europa till Aten och
Thessaloniki. Slumpmässiga
tester görs vid ankomst. Flyger
man från en flygplats där
smittorisken anses hög, däribland
Arlanda, så är testning
obligatoriskt. Vid negativt test
gäller sju dagars karantän, vid
positivt 14 dagar.
Kroatien
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Svenskar och alla andra EUmedborgare är välkomna. För att
komma in i landet krävs en
bokningsbekräftelse på hotell,
lägenhet eller liknande, så att det
framgår att det rör sig om en
turistresa.
Cypern
Från 20 juni slopas kravet på
friskintyg för resenärer från 13
länder. Då tillåts även resenärer
från ytterligare sex länder som
krävs på friskhetsintyg. Sverige är
till en början inte listat alls.
Malta
Öppnar för turister från 18
europeiska länder den 1 juli.

Svenskar är ännu inte med på
listan över välkomna
nationaliteter.
Portugal
Öppet för turister som anländer
med flyg. Svenska medborgare
med uppehållstillstånd eller
vistelserätt tillåts även att passera
gränsen från Spanien med bil.
Storbritannien
Alla som anländer med flyg, färja
eller tåg måste isolera sig i två
veckor, även britter.
Karantänsreglerna ska utvärderas
var tredje vecka, men redan nu
finns krav på att de ska luckras
upp.
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Tjeckien
Öppet för resenärer från fyra
grannländer. Alla europeiska
länder har placerats i tre grupper
utifrån smittoläget, med Sverige
och Storbritannien i den högsta
riskgruppen. Svenskar och britter
släpps, med vissa undantag, inte
in i landet.
Polen
Har från och med i lördags öppnat
sina gränser för EU-medborgare.
Därmed lyfts kraven på
obligatorisk karantän och
gränskontroller.
Nederländerna

Öppnar den 15 juni för resenärer
från samtliga EU-länder samt
Storbritannien, Norge, Schweiz,
Liechtenstein och Island.
Inresande från länder med höga
infektionstal, däribland Sverige,
måste tills vidare räkna med två
veckors karantän.
Belgien
Öppnade på måndagen för inresor
från samtliga EU-länder samt
Storbritannien, Norge, Schweiz,
Liechtenstein och Island.
Baltikum
Fri inresa till Estland och Lettland
för resenärer från EU-länder där
smittspridningen är begränsad.
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Svenska resenärer måste sitta i
hemkarantän i 14 dagar vid
inresa. Litauen öppnar för många
EU-medborgare den 16 juni, men
inte för svenskar.
Österrike
Öppnar gränsen mot Italien den
16 juni. Resenärer från Sverige,
Storbritannien, Spanien och
Portugal måste fortsatt uppvisa
friskhetsintyg eller isolera sig efter
ankomst.
Turkiet
Har sedan den 11 juni öppnat sina
gränser. Alla är välkomna in i
landet men alla kommer att få
genomgå en medicinsk kontroll.
TT

Lindstedt: ”Direktiv
från UD har ibland
inte funnits alls”
TISDAG 16 JUNI 2020

Ambassadör Anna Lindstedt
står inför rätta för att ha
förhandlat på egen hand med
Kina. Men i sin första intervju
om målet säger hon till DN att
direktiven från UD varierat och
”ibland inte funnits alls”.
– Jag har inte fått kritik för min
hantering av ärendet, tvärtom
har jag flera gånger tackats,
säger hon.
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Rättegången i Stockholms
tingsrätt mot Anna Lindstedt
gäller hur hon agerat för att
försöka få loss den i Kina
fängslade svenske medborgaren
Gui Minhai.
På måndagen vittnade en trio av
Anna Lindstedts höga chefer vid
UD i Stockholm – men allt skedde
bakom stängda dörrar på grund
av utrikessekretess.
Vid rättegångens andra dag, i
förra veckan, sade Anna Lindstedt
att hon med 30 år som lojal
diplomat upplevde det som
”Kafka-likt att stå åtalad för brott
mot rikets säkerhet”.

– Jag är åtalad för egenmäktighet
vid förhandling med främmande
makt och har inte förhandlat. Än
mindre med främmande makt.
Däremot har jag ansträngt mig för
att en svensk medborgare skulle
friges. Det känns mycket märkligt
att under sådana premisser vara
åtalad för brott mot Sverige, säger
Anna Lindstedt till DN.
Det är första gången hon nu
uttalar sig utanför rätten om
målet. DN-intervjun har skett via
mejlväxling utan möjlighet att
ställa följdfrågor.
Åtalet går ut på att Lindstedt som
Sveriges ambassadör i Kina agerat
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i strid med svensk utrikespolitik.
Hon ”agerade utanför ramen för
den behörighet som hon haft i det
konsulära ärendet enligt de
särskilda instruktioner och
uppdrag hon fått av
Regeringskansliet/utrikesdepartementet”.
En central fråga är därmed vilka
instruktioner som fanns från UD i
Stockholm till ambassaden i
Peking.
Fanns det klara direktiv?
– Hanteringen av ärendet har
förändrats eftersom Gui Minhais
belägenhet har förändrats.
Direktiven har därför ibland varit

konkreta och ibland inte funnits
alls, svarar Anna Lindstedt.
Men hon säger också:
– Ambassaden och
utrikesdepartementet i Stockholm
har haft en fungerande dialog och
den har varit just en dialog, där
idéer bollats fram och tillbaka.
Orsaken till rättegången är det
möte som hölls på hotell Sheraton
i Stockholm den 24–25 januari
2019. Där möttes Lindstedt, den
fängslade Gui Minhais dotter
Angela Gui, den kinesiske
affärsmannen Kevin Lui och
dennes assistent John Mewella.
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Anna Lindstedt tog initiativ till
mötet, men det spårade ur. När
Angela Gui efteråt underrättade
UD i Stockholm om mötet så
inleddes Säkerhetspolisens
förundersökning mot Lindstedt.
– Det viktiga i rättegången är att
mina intentioner med mötet inte
avvikit från några direktiv, säger
Anna Lindstedt som på frågan om
hon kunde gjort något annorlunda
svarar:
– Uppdraget har omfattat att
diskutera saken i officiella
kanaler, men också att ta alla
tillfällen till informell påverkan,
till exempel via

näringslivskontakter som i sin tur
kunnat utnyttja sitt inflytande.
Där ligger min avsikt med det
aktuella mötet.
Men i Säpos förundersökning
säger UD:s dåvarande högsta
tjänsteman, kabinettssekreterare
Annika Söder, att Lindstedt blev
alltför känslomässigt engagerad
och grät när hon talade med den
fängslades dotter Angela Gui: ”Det
var inte professionellt.”
Därför ville UD redan i maj 2018
flytta på Lindstedt.
– Det här missförståndet skulle
säkert ha kunnat redas ut om jag
fått tillfälle att beskriva min bild.
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Annika Söder har tyvärr inte
frågat efter den, säger Anna
Lindstedt.
Den kritik som Söder för fram i
förhöret, hur ser du på den?
– Jag vill inte kommentera den
mer än att den lämnas från
felaktiga utgångspunkter.
Du sade i rätten att denna kritik
inte framfördes till dig. Kan du
utveckla det?
– Jag har inte fått kritik för min
hantering av ärendet, tvärtom har
jag flera gånger tackats för mina
och ambassadens initiativ.
– Som jag nämnt under
rättegången har jag sett ett värde i

att hålla Angela Gui informerad så
långt det varit möjligt. Vi får
annars ofta kritik av anhöriga just
för att informationen är för
bristfällig, svarar Anna Lindstedt.
Angela Gui vittnade om att hon på
Sheraton blev utpressad av John
Mewella. Hon kände sig då sviken
av Anna Lindstedt som satt intill
henne i soffan.
– Bekymret med det aktuella
mötet är att det slutade i en krock
mellan två personligheter. Jag
hade förväntat mig ett
konstruktivt idébollande, men det
slutade tyvärr på ett annat sätt,
säger Anna Lindstedt.
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Det var uppenbarligen inte lätt att
tjänstgöra i Peking för Anna
Lindstedt. Inför bytet till en ny
tjänst som Agenda 2030ambassadör skrev hon i ett mejl
till UD i januari 2019 om ”dessa
Golgatavandringar”.
Vad menade du med Golgatavandringar?
– Mitt uppdrag i Peking var både
roligt och inspirerande. Men det
var också mödosamt och det var
det jag försökte beskriva.
Mikael Holmström
mikael.holmstrom@dn.se
Bakgrund.

7 oktober 2015: Bokförläggaren
och svenske medborgaren Gui
Minhai förs bort i Thailand och tas
med till Kina.
20 januari 2018: Under en tågresa
i Kina med svenska diplomater
grips han åter.
14-15 januari 2019: Lindstedt
möter affärsmännen Kevin Liu och
John Mewella i Kina. De
”brainstormar” om hur de ska få
Gui Minhai fri och idén kläcks om
ett möte i Sverige.
24–25 januari 2019: De tre möter
Gui Minhais dotter Angela Gui på
Hotell Sheraton i Stockholm.
Mötet går illa och anmäls av
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Angela Gui till UD som kallar hem
Lindstedt.
24 februari 2020: Gui Minhai
döms till 20 års fängelse.
5 juni 2020: Rättegången mot
Anna Lindstedt startar.

Antalet smittade
ökar kraftigt i
amerikanska
södern
TISDAG 16 JUNI 2020

New York. I 22 delstater i USA
ökar nu antalet smittade av det
nya coronaviruset. Mer än två
miljoner amerikaner har
smittats och dödstalen
fortsätter att stiga i framför allt
södra USA.
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Forskare varnar för att landet
lättade på restriktionerna för
tidigt.
Under vårens oro över
coronapandemin var det många
amerikaner som såg fram emot
juni och försommaren, som ljuset
i tunneln. I stället befarar nu
hälsoexperter att pandemin
förvärrats i USA de senaste
veckorna.
Mellan 800 och 1 000 amerikaner
dör varje dag i covid-19, en siffra
som inte har minskat på en
månad.
I de värsta krishärdarna, som New
York, Michigan och Louisiana, har

antalet smittade minskat kraftigt
efter månader med hårda
restriktioner. Men i 22
amerikanska delstater, framför
allt i södern, ökar fallen och
rekord har slagits i antal smittade
de senaste veckorna.
I Arizona har sjukhusen i veckan
utfärdat en akut varning för överbelastning. I Texas har nya
krishärdar uppstått i storstäderna
Dallas, San Antonio och Houston.
Många delstater i södern började
öppna affärsverksamheter och
lätta på restriktioner för social
distans redan i slutet av april,
trots att medicinska experter
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varnade för att det kan leda till
nya vågor av smitta.
Generellt har USA präglats av ett
allt mer avslappnat förhållande
till pandemin den senaste
månaden. Ekonomin har börjat
återhämta sig och förvånansvärt
starka siffror för
arbetsmarknaden fick börsen att
rusa i höjden i maj.
Sommarvädret har fått miljontals
amerikaner att börja träffa vänner
och bekanta igen. De återvänder
till restauranger, barer, kyrkor och
idrottsevenemang i de delstater
där det är tillåtet, främst i södern.
Hälsoexperter befarar nu att det -

bidragit till ökad spridning av
viruset.
Samtidigt har landsomfattande
demonstrationer lockat enorma
folksamlingar i just de storstäder
där pandemin slagit hårdast, som
i New York, Philadelphia,
Washington DC, Seattle och Los
Angeles. Tiotusentals
konservativa aktivister har
dessutom demonstrerat just mot
restriktionerna under pandemin
och ofta symboliskt vägrat bära ansiktsmasker eller respektera
rekommendationer från hälsoexperter.
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Preliminära undersökningar visar
att demonstrationerna inte verkar
ha ökat spridningen än så länge,
utan att spridningen snarare
kommer från mer konventionella
sociala sammanhang.
– De krishärdar vi ser nu kommer
inte från protesterna utan från
folk som går till barer, klubbar
och kyrkor och som inte varit
tillräckligt försiktiga, säger
läkaren Elizabeth Rosenthal till
CNN.
Hälsoexperter riktar även kritik
mot president Donald Trumps
administration, som försökt tona
ner pandemins allvar, bland annat

genom att förhindra medicinska
experter från att ge intervjuer till
rikstäckande medier.
Trump har i stället betonat att
ekonomin är på väg åt rätt håll i
ett försök att skapa en bild av ett
land som är på väg att återgå till
normaltillstånd. Vita huset har
inte hållit en presskonferens om
pandemin på 49 dygn. Vita husets
kommunikation har enligt
kritikerna bidragit till ett
nationellt klimat där amerikaner
inte längre oroar sig över smittan.
Flera lokalpolitiker varnar för att
nya, hårda restriktioner kan bli
nödvändiga. Börsen i USA har
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speglat oron över pandemins
ihärdighet. Förra veckan gjorde
Dow Jones-indexet det största
raset sedan i mars och
finansanalytiker förväntar sig
fortsatt turbulens på börsen under
sommaren.
Den instabila ekonomin har även
ökat pressen på kongressen att
genomföra nya stimulansåtgärder.
Demokraterna har förberett ett
nytt paket med bidrag till
arbetslösa och småföretag, men
Trumps administration säger att
den vill avvakta med nya åtgärder.
Martin Gelin

Kaféer flyttar ut på
gatan – med
myndigheternas
goda minne
TISDAG 16 JUNI 2020

I Rom är trenden nu att sitta på
trottoaren. Restauranger och
kaféer flyttar helt sonika ut bord
och stolar till improviserade
uteserveringar och kommunen
är med på noterna. Historiska
Caffè Greco, som slog upp sina
portar 1760, har troligen aldrig
tidigare haft bord på gatan.
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Jorden runt.

vd. Han tar sig tid med DN
För att stävja den ekonomiska
utomhus. Bakom sig har han två
krisen under coronapandemin har djupa kriser som han nu ser som
kommunen bestämt att det skall
delvis övervunna. Utöver covid-19
vara gratis att ställa ut bord på
har han fått delvis rätt i en
gatan eller trottoaren om sådan
domstolstvist om en enorm
finnes. Caffè Greco har ställt
hyreshöjning, och en framtida
borden och de röda
vräkning är inte längre lika trolig.
sammetsstolarna direkt på ena
– Kriser har vi sett många gånger.
sidan av gatan, Via Condotti. Det
Under Napoleon hade vi ett
är Roms snobbränna nummer ett. handelskrig med det brittiska
Här ligger de finaste
imperiet. Det resulterade
modebutikerna och de mest
omedelbart i ransonering av
exklusiva juvelerarna, som
kaffet. Från denna tid berättas det
Bulgari.
om en man vid namn Salvioni
Den fryntlige Carlo Pellegrino är
som då introducerade de små
sedan 20 år tillbaka Caffè Grecos
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kaffekoppar som dagens Italien
har.
Har ni verkligen aldrig haft stolar
utanför?
– Det går inte att säga säkert. Vad
vi vet är att det inte bara har varit
kafé här. Under en del av 1900talet var det även restaurang med
mat.
Många gäster tycker om den lilla
uteserveringen, som nu har
funnits i några veckor. Men inte
alla.
– En del stammisar tycker inte att
detta är passande.
Frågan kanske är om folk går på
kafé för att synas eller inte synas?

Carlo Pellegrino skrattar åt frågan
och kommer med ytterligare en
skröna. Den handlar om
författaren och äventyraren
Giacomo Casanova från Venedig,
född 15 år efter Caffè Grecos start.
– Man är inte säker på om
Casanova har varit här. I sina
memoarer beskriver han i en
episod hur lätt det då var att hitta
transvestiter inne på Greco. Vi
italienare har alltid varit moderna
av oss, säger Carlo Pellegrino
leende och tillägger:
– Givetvis har kaféet också hyst
åtskilliga spioner sedan vi
öppnade 1760.
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Den danske författaren Hans
Christian Andersen lämnade kvar
en stor soffa på Greco, vilket en
liten skylt vittnar om. Vi
diskuterar varför den blivit kvar
här ända sedan HC Andersen
bodde i staden, på 1830-talet.
– Den kanske inte var hans. Han
kanske bara använde den, föreslår
Carlo Pellegrino.
Men den vackra soffan som
nyligen är omklädd i ett magiskt
gyllene tyg följer inte med ut på
gatan.
Peter Loewe
loewepeter@gmail.com

Hbtq-rättigheter
stärks med hjälp
av Trumptillsatt
domare
TISDAG 16 JUNI 2020

Analys

Högsta domstolen i USA
förbjuder arbetsgivare att
avskeda anställda på grund av
deras sexuella läggning.
Domslutet är den största
framgången för hbtq-rättigheter
i USA sedan 2015, då
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domstolen godkände
samkönade äktenskap.
New York.

Domslutet innebär att det inte
längre är lagligt i USA att avskeda
en anställd på grund av dennes
sexuella läggning.
Två konservativa domare anslöt
sig till de fyra liberala domarna
för domslutet. Såväl hbtqaktivister som värdekonservativa
var överraskade att den
konservativa domaren Neil
Gorsuch, som tillsattes av
president Donald Trump, röstade
för.

Trump har själv upphävt en rad
skydd och rättigheter för hbtqpersoner och stoppade så sent
som förra veckan skydd mot
diskriminering i sjukvården för
denna grupp. Mest betydelsefullt
är att domslutet bygger på en
tolkning av medborgarrättslagen
från 1964.
Enligt de sex domare som röstade
för domslutet måste lagen tolkas
som att det inte bara är fel att
diskriminera på grund av etnicitet
eller kön, utan även sexuell
läggning. Det kan göra det svårare
för värdekonservativa att försvara
lagar som uppfattas som
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diskriminerande av hbtq-personer
i framtiden.
En historisk ironi är att ordet
”kön” lades till i
medborgarrättslagen 1964 av en
motståndare till lagen. Howard
Smith, en segregationsförespråkar
e från Virginia, hade hoppats att
ordet skulle göra lagförslaget så
kontroversiellt att det aldrig
röstades igenom.
I stället har just det ordet nu, 56
år senare, expanderat
rättigheterna för miljontals hbtqpersoner i USA.
Domslutet är även i linje med ett
bredare kulturellt skifte i USA.

Under de senaste två decennierna
har det folkliga stödet för hbtqrättigheter ökat kraftigt, framför
allt märks det bland unga
amerikaner.
Martin Gelin
martin.gelin@gmail.com
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Kinesiskt laxstopp får norska
bolag att backa
TISDAG 16 JUNI 2020

Spår av coronaviruset på
skärbrädor där importerad lax
hanteras har nu fått Kina att dra i
bromsen när det gäller
laximporten. Detta slår hårt mot
norska producenter som Royal
Salmon och Salmar, vars aktier
backar kraftigt – omkring 5
procent vid lunchtid på
måndagen.

– Vi kan inte exportera någon lax
till Kina just nu. Marknaden är
stängd, säger Regin Jacobsen, vd
på Bakkafrost som är noterat på
Oslobörsen.
Viruset ska ha upptäckts på
skärbrädor som använts vid en
livsmedelsmarknad i Peking.
TT-Reuters
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Ett ömsint avsked.
Bob Dylans nya
album handlar om
slutet och döden –
och det är
fantastiskt
TISDAG 16 JUNI 2020

Rock
Bob Dylan
”Rough and rowdy ways” (Columbia/
Sony)
Betyg 5:

Redan i de första raderna i
öppningslåten på sitt första album
med egenskrivna låtar på åtta år
konstaterar Bob Dylan lakoniskt
att krukväxterna är döende – som
allt annat. Några verser senare
sjunger den nyss fyllda 79-åringen
att både livet och döden ligger
bredvid i sängen.
Sedan ägnar han resterande nio
låtar åt att vrida sig än åt det ena
hållet, än åt det andra. Fullt
medveten om att han förmodligen
är närmast det senare, men, just
därför, också så angelägen om att
hålla fast vid det första. Döden
kanske syns på vägen där borta,
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men Bob Dylan kommer fortsätta
till slutet. Och han hoppas att
gudarna är lite schysta mot
honom när det väl är dags.
Så många gånger genom åren har
han, likt Doc Brown i ”Tillbaka till
framtiden”-trilogin, försökt vrida
och vända på tidens oundvikliga
framskridande, på själva
åldrandet. Han har påstått att han
varit yngre än han varit förut. Han
har varit övertygad om att
framtiden redan är något i det
förgångna.
På ”Rough and rowdy ways” är
han framme vid insikten att det –
trots allt – finns ett slut. Frågan är

bara hur man möter det? Hur
knack-knack-knackar man på
himlens port? Som han själv
uttryckte det i en sällsynt och
oerhört läsvärd intervju i New
York Times härom veckan: ”Every
human being, no matter how
strong or mighty, is frail when it
comes to death.” Knappt någon
artist har varit större och
mäktigare än Bob Dylan, men få
andra har heller vågat vara så
öppet bräckliga och mänskliga
kring det där ämnet som rocken
alltid försökt undvika så länge den
kunnat som Dylan är här.
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I långa stycken är ”Rough and
rowdy ways” Dylans alldeles egen
version av scenen i Woody Allens
”Manhattan” där den frånskilde
manusförfattare Isaac ligger på en
soffa med en diktafon och
försöker fånga de där ytterst få,
men precis tillräckligt många,
sakerna som gör livet värt att leva.
Kärleken. Vänskapen. Naturen.
Konsten, inte minst. Dylan
droppar namn på sångare, filmer,
böcker, symfonier, kompositörer,
poeter och allt möjligt annat som
han vill att vi ska fortsätta känna
till, även efter han slutat påminna
oss.

Ömsom repriserar han minnen ur
det förgångna, varje liten scen kan
han utantill och de gick förbi
honom så snabbt, ömsom låter det
som att han, medan det nu han
lever i krymper för varje dag,
försöker formulera en sorts
sammanfattning, möjligen ett
avsked. Han gör det dramatiskt
och vardagligt, galghumoristiskt
och ömsint, hela tiden lika mycket
i det lilla som det stora.
I den ovan nämnda New York Times-intervju sade han också att
han tänker mer på hela
mänsklighetens utdöende än sin
egen död. Jag tror det är den oron
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han närmar sig i det sjutton
minuter långa och albumavslutande singelmästerverket
”Murder most foul”. Med
utgångspunkt i mordet på John F
Kennedy maler han sig långsamt,
subtilt, suggestivt och djupt
fascinerande fram till en teori
kring vad mordet betydde, hur
skotten i Dallas inte bara dödade
en progressiv president, utan var
startskottet på allt dåligt som hänt
sedan dess, allt hemskt han
fortfarande ser omkring sig: ”The
day that they killed him, someone
said to me, ’Son, the age of the
Antichrist has just only begun’.”

Bästa spår: ”I’ve made up my
mind to give myself to you”,
”Murder most foul”
Fotnot: Albumet släpps fredagen
den 19 juni.
Mattias Dahlström
kultur@dn.se
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Ledare:
Regnbågsflyktingar kan bli
nya EUmigranter
ONSDAG 17 JUNI 2020

Polen är på väg bort från
demokratin. Det konstaterade
Freedom House i början av maj i
sin årliga genomgång av läget för
demokratin i världen. I samma
undersökning slogs fast att
Ungern inte längre kan kallas
demokratiskt.

Vad forskarna syftade på var inte
att de forna östländerna skulle
avskaffa sina val, utan på de andra
delar som ingår i det som brukar
kallas den liberala demokratin:
fristående rättssystem,
individuella fri- och rättigheter,
skydd för minoriteter. I den
polska presidentvalrörelsen har vi
hela våren kunnat se hur en sådan
process fungerar.
Den sittande presidenten Andrzej
Duda som stöttas av
nationalkonservativa Lag och
rättvisa har nämligen valt att
kampanja emot en liten utsatt
grupp polacker – hbtq-personer. I
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ett kampanjtal i Brzeg i lördags
förklarade Duda att det han
kallade ”hbtq-ideologin” var
farligare än kommunismen. Det
polska nationella minnesinstitutet
uppskattar att minst 150 000
polacker dödades under den
sovjetiska invasionen.
Vid samma tillfälle sa Duda att
”de försöker övertyga oss om att
de är människor”. ”De” syftar
alltså på hbtq-personer. Den
polska konservativa linjen är i
stället att det handlar om just en
ideologi, inte minst farlig för barn.
Duda är långt ifrån ensam i Polen
om att vara besatt av hbtq-

personer. Åtskilliga högerpolitiker
och kyrkliga representanter har de
senaste åren vridit upp
homohatet, med jämförelser med
både kommunism och nazism. En
av motkandidaterna i
presidentvalet, borgmästaren i
Warszawa Rafal Trzaskowski,
beskrivs i statsvänliga medier som
en extremist, eftersom han bland
annat tillåter hbtq-inslag i
sexualundervisningen i skolorna.
Den här propagandan fungerar.
Enligt en studie i The Guardian
tillfrågades polacker förra året om
vad som var det största hotet mot
Polen. Bland män under 40 år var
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”hbtq-rörelsen och
genusideologin” det vanligaste
svaret.
Den har också direkt effekt på
polska hbtq-personers liv. Enligt
en undersökning från i februari
har en tredjedel av Polen i dag
infört regler mot det de kallar
hbtq-propaganda och många
lokalpolitiker har utropat ”hbtqfria” zoner.
Människorättsaktivister berättar
om oro för trakasserier från
myndigheter och polis, utöver det
våld som högerextrema i dag ofta
riktar mot homosexuella.

När demokratier monteras ner
blir minoriteter ofta både medel
och måltavla. Polska politiker
använder det hot som många
katolska konservativa ser i hbtqrörelsen som murbräcka.
Demoniseringen av en liten grupp
möjliggör inskränkta fri- och
rättigheter, samtidigt som dessa
inskränkningar sedan kan leda till
ännu hårdare politiska ingrepp
mot samma lilla grupp
människor.
Det vi ser i Polen är typiskt för vad
som händer när högerpopulister
och radikaler försöker göra sig av
med de liberala delarna i den
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liberala demokratin. Det de
eftersträvar är å ena sidan
kontroll över medier och
domstolar och å den andra fritt
fram att ge sig på minoriteter.
EU har reagerat under våren mot
de polska politikernas hbtqattacker, men bland många polska
väljare ses sådan kritik bara som
bevis på att Duda och andra
högerpolitiker gör rätt. Det står
inte heller klart vad EU egentligen
tänker göra när flera
medlemsländer slår in på vägar
som leder bort från demokratin. I
fallet med Polen kanske vi
kommer få se internflyktingar

inom EU, när människor flyr
undan homoförföljelse. Det vore
bisarrt om vi samtidigt ska
fortsätta betala dem EU-bidrag.
DN 17/6 2020
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Kinaambassadör Anna
Lindstedt.
Journalisten och författaren
Kurdo Baksi hjälper sedan 2017
Angela Gui i hennes kampanj för
att få ut fadern Gui Minhai ur
kinesiskt fängelse. I januari 2019
ringde Angela Gui från
ONSDAG 17 JUNI 2020
Under det kontroversiella mötet Storbritannien till Baksi och var
på hotell Sheraton försökte den glad över resan till Stockholm:
kinesiske affärsmannen Kevin
– Angela sade att hon skulle träffa
Lui att muta journalisten Kurdo Sveriges ambassadör och
Baksi för att denne skulle
affärsmän. Jag levde i det blå och
avbryta sin kampanj för den
trodde att det var svenska
fängslade Gui Minhai. Det
affärsmän, vittnade Kurdo Baksi.
framkom under tisdagens
Gui och Baksi möttes den 24
rättegång mot Sveriges förra
januari i den affärslounge på

Affärsman
försökte muta
journalist för att
stoppa kampanj

333

hotell Sheraton som den kinesiske
affärsmannen Kevin Liu hyrt och
betalat för. I mötet som enligt
Baksi blev ”rörigt” fanns även
Sveriges Pekingambassadör Anna
Lindstedt.
Kurdo Baksi driver Angela Guis
kampanj i Sverige och är en känd
kritiker av kommunistregimen i
Kina. Trots det tog det bara sju
minuter innan Kevin Liu erbjöd
honom vistelse på sin båt i
Medelhavet. Baksi kunde också få
bo i hans residens i Malaga,
Hongkong eller i Kina.
– Han sade att jag borde skriva
positivt om Kina. Jag fick en bild

av att han ville muta mig.
Affärsmännen hade i uppdrag att
tysta alla som arbetade för Giu
Minhai, sade Kurdo Baksi.
Ändå gick Baksi med på en
middag med Kevin Liu den första
kvällen. Skälet var att han inte
ville lämna Angela Gui ensam
med Liu och dennes kompanjon
John Mewella. Baksi såg dem
bildligt talat som ”vargar”.
Dagen därpå blev Baksi inbjuden
till en finare middag av Kevin Liu,
denna gång på Wedholms Fisk.
Men Baksi var misstänksam och
dök upp en halvtimme före utsatt
tid. Då var Kevin Liu redan där
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vid ett annat bord där en av
deltagarna var ambassadråd vid
Kinas ambassad i Stockholm. En
överraskad Liu blev ”röd i
ansiktet” och visade Baksi till ett
bord vid sidan av för Lius övriga
gäster.
Samtidigt, på Sheraton, pressade
John Mewella Angela Gui. Första
dagen hade hon varit upprymd
över att hennes fängslade far
kunde friges. Nu sms:ade hon till
Baksi att ”vi måste avbryta
kampanjen” för fadern. Men
samtalen bröt samman. Senare på
kvällen tog hon tillbaka allt och

var förtvivlad över att ha blivit
utnyttjad och lurad.
Kurdo Baksi kallade affärsmännen ”två lakejer orkestrerade
av Peking”. Kina-kännaren
Magnus Fiskejö vid Cornell
University i USA vittnade om att
Kina blivit allt mer stalinistiskt
och att mötet i Stockholm ingår i
ett större aggressivt mönster.
– Det är uteslutet att affärsmännen agerat utan att ha med
den kinesiska ambassaden i
Stockholm, sade Magnus Fiskesjö.
Tidigare under tisdagen vittnade
på åklagarens begäran
kanslichefen vid ambassaden i
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Peking Nina Lissvik,
generalkonsuln i Shanghai Lisette
Lindahl och UD:s personalchef
Lena Nordström. Därmed har nu
sex UD-chefer vittnat bakom
stängda dörrar. Det gör det svårt
för en utomstående att få grepp
om bevisläget i målet mot exambassadör Anna Lindstedt.
Mikael Holmström

Erik Ohlsson:
Sanktioner i över 40
år – men den här
gången kan det vara
annorlunda
ONSDAG 17 JUNI 2020

Kommer de nya hårdare
sanktionerna mot Syrien att
leda till att president Bashar alAssad böjer sig och börjar
samarbeta med väst och med
oppositionen?
Tveksamt men inte helt
osannolikt, säger en av dem
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som vet hur diskussionerna går
i presidentpalatset i Damaskus.
Omar Alshogres vittnesmål om
hur han torterades i al-Assads
fängelser är outhärdlig läsning.
Och Omar är inte ensam – det
finns tiotusentals liknande fall, väl
dokumenterade.
Men trots att kriget pågått i över
nio år har omvärldens
demokratier varit dåliga på att ta
ansvar för att lagar och normer
om humanitär rätt efterföljs i
Syrien. Därmed riskerar den
internationella rättsordningen att
urholkas och på sikt bli
meningslös.

Det kan tyckas märkligt att det är
under Donald Trumps
presidentskap som de nya hårdare
sanktionerna mot alAssadregimen införs, den så
kallade Caesarlagen.
Straffåtgärderna ska bidra till att
de skyldiga till övergreppen ställs
till svars, och tvinga al-Assad att
dela med sig av makten. Är det
meningen.
Donald Trump har knappast gjort
sig känd som en tillskyndare av
människorättsfrågor. Tvärtom har
den amerikanske presidenten
gärna fraterniserat med
auktoritära statschefer av samma
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skrot och korn som Bashar alAssad – Nordkoreas Kim Jongun , Rysslands Vladimir Putin ,
Brasiliens Jair Bolsonaro .
Nej, vad som fått Trump att bidra
till att sätta tumskruvarna på
Bashar al-Assad är snarare krass
realpolitik. Den amerikanske
presidenten har siktet inställt på
den syriska regimens trognaste
allierade: Iran.
Iran har under hela kriget stöttat
upp Syrien med pengar och
vapen, med baktanken att ha ett
starkt fotfäste till gränsen mot
arvfienden Israel. Och om Trump
haft någon utrikespolitisk

ambition så är det att tvinga den
islamiska republiken Iran ned på
knä.
Glöm inte att det bara är ett drygt
halvår sedan som USA och Iran
stod på randen till ett öppet krig,
sedan amerikanska drönare
beskjutit och dödat den mäktiga
iranske generalen Qassem
Soleimani.
Kommer då de sanktioner som
Caesarlagen innehåller att få
Bashar al-Assad mera medgörlig?
Kommer vi att få se maktdelning,
utredning av krigsbrott och
tortyrfall?
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Jag ringer upp Sam Dagher. Han
är en libanesisk-amerikansk
forskare och journalist som
bevakat Syrien i tre decennier.
Förra året kom han ut med en
faktabok om Syrienkriget som
redan räknas som ett
standardverk i ämnet: ”Assad or
we burn the country” (”Assad eller
vi bränner ner landet”).
Sam Dagher är strandad i Detroit
på grund av covid-19-epidemin.
Han skrockar lite åt frågan, om
det är för att han tycker den är
naiv eller av förtjusning över att få
lägga ut texten är svårt att avgöra.

– Syrien har varit utsatt för USAsanktioner sedan 1979, då Jimmy
Carter stämplade den syriska
regimen som sponsorer av
statsterrorism. På den tiden
styrdes Syrien av Hafez al-Assad
(Bashar al-Assads far).
– Sedan dess har de kommit och
gått, USA:s sanktioner. På något
sätt har al-Assad-klanen alltid
lyckats vända den amerikanska
sanktionspolitiken till sin egen
fördel. Det har stärkt deras bild av
USA som den stora ondskan,
säger Sam Dagher.
– Men den här gången kan det
vara annorlunda. Frågan är om
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syrierna den här gången köper
förklaringen att allt är USA:s fel.
Ekonomin har ju redan kollapsat i
Syrien, folk är ute och protesterar
som de gjorde år 2011. Och det
redan innan Caesarlagen införts.
Dessutom har finanskrisen i
Libanon spätt på de ekonomiska
problemen i Syrien.
– Å andra sidan är al-Assadklanen
experter på att bida sin tid, att
vänta ut svårigheter. Inte för inte
har de suttit vid makten i ett halvt
sekel i Syrien nu. Jag kan tänka
mig hur resonemanget går i
presidentpalatset i Damaskus:
”Om ett halvår är Trump borta, då

får vi försöka få till en deal med
(Joe) Biden.” (Trumps troliga
konkurrent i höstens amerikanska
presidentval.)
Sam Dagher konstaterar också att
Bashar al-Assads
handlingsutrymme har minskat,
eftersom han gjort sig så beroende
av sina uppbackare, Ryssland och
Iran.
– Ryssland har sålt vapen på
kredit till Syrien. Nu vill Putin ha
betalt. Och jag har svårt att se att
den iranska militären bara packar
ihop och lämnar Syrien. Teheran
har trots allt satsat både blod och
miljarder dollar på al-Assad.
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Erik Ohlsson

Caesarlagen ger den
amerikanska presidenten Donald
På onsdagen träder Caesar Syria Trump stora befogenheter att
civilian protection act i kraft, även frysa tillgångarna för var och en
kallad Caesar act, (Caesarlagen). som handlar med den syriska
Det är en amerikansk
staten.
sanktionslag ensidigt riktad mot
Lagen är också riktad mot iransk
dem som gör affärer med Bashar och rysk verksamhet i Syrien. En
al-Assads regim i Syrien.
annan effekt blir att internationella
Lagen är uppkallad efter
banker och finansinstitut inte törs
kodnamnet på en fotograf som
göra affärer i Syrien.
2011–2013 arbetade inom den
För att sanktionerna ska lyftas
syriska militärpolisen innan han
krävs bland annat att tusentals
flydde till Frankrike. Han
fångar släpps ur syriska fängelser
dokumenterade tiotusentals fall av och att syriska flyktingar kan
grov tortyr på bilder som sedan
återvända ”under säkra och
smugglades ut.
värdiga former”.
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Lagen har kritiserats av vissa
biståndsorganisationer för att den
kommer att försvåra hjälparbete i
Syrien och drabba även civila,
men lagens tillskyndare hävdar att
det finns mekanismer som
skyddar vanliga syriska
medborgare.

53 000
tortyrbilder får
USA att skärpa
sanktioner
ONSDAG 17 JUNI 2020

Drygt 53 000 foton på 11 000
döda fångar. De visar torterade,
döda, lemlästade människor.
Bilderna smugglades ut ur
Syrien av en avhoppad fotograf
med täcknamnet Caesar som
arbetade för militärpolisen.
Dokumenteringen av tortyren
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och tvångssvälten har fått
USA:s kongress att besluta om
den hårdaste sanktionslagen
hittills mot Syrien.
Sanktionerna träder i kraft i
dag, onsdag.
– Tiotusentals är kvar i Assads
fängelser och väntar på att vi
agerar. Caesar act kan vara deras
upprättelse, säger 25-årige Omar
Alshogre till DN.
Omar Alshogre är syrier, han
flydde till Sverige år 2015 och har
själv utsatts för fängelsetortyr.
Sedan han kom till Sverige har
han varit med och arbetat fram
lagstiftningen vars formella namn

är Caesar Syria civilian protection
act. I dagligt tal kallas lagen
Caesar act eller Caesarlagen.
Sedan den syriska revolutionen
bröt ut i mars 2011 har antalet
fångar ökat i syriska fängelser till
hundratusentals. Många av de
som deltog i protesterna mot
regimen eller sympatiserade med
revolten greps och kastades i
fängelse. Flera internationella
organisationer för mänskliga
rättigheter har rapporterat om de
politiska fångarnas katastrofala
situation. Fotografen Caesar – av
säkerhetsskäl vågar han inte träda
fram med sitt riktiga namn –
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smugglade ut över 53 000 bilder
av 11 000 döda fångar, bilder som
togs mellan maj 2011 och augusti
2013. Att ta bilderna var en del av
hans jobb, al-Assadregimen
dokumenterade de döda
kropparna.
Caesar lyckades få ut bilderna
först från den syriska regeringens
fängelser, och senare till USA.
Caesar act ingår som en del i den
så kallade National defense
authorization act och godkändes i
december i förra året av både
Demokraterna och Republikerna i
kongressen. USA:s president

Donald Trump undertecknade
lagen den 20 december 2019.
Lagstiftningen som träder i kraft i
dag innebär att USA inför de
hårdaste sanktionerna hittills mot
den syriska regimen.
Omar Alshogre är aktiv inom
Syrian emergency task force, en
USA-baserad organisation som
bildades år 2011 för att stödja den
sekulära syriska oppositionen mot
Bashar al-Assads regim. Syrian
emergency task force har anlitats
som rådgivare i utformandet av
Ceasar act.
Omar Alshogre kom till Sverige år
2015 via Turkiet och landvägen
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genom Europa. Han beviljades
asyl och bor sedan dess i
Stockholm.
Då hade han överlevt tre år i
syriskt fängelse. Första gången
han greps, i april 2011, var han
bara 15 år. Då hade de
regimkritiska protesterna pågått i
en månad. Omar Alsoghre deltog i
fredliga demonstrationer i Bayda,
i provinsen Tartus nära den
syriska Medelhavskusten.
Han kommer från en familj som
var aktiv i oppositionen och fick
betala ett högt pris för det. I maj
2013 dödades Omars far och två
av hans bröder i en massaker i

Bayda som fördömdes av bland
annat EU.
Då befann sig Omar Alshogre
redan i fängelse. Han berättar att
det var så ont om mat att
medfångarna väntade på att han
skulle dö för att de andra skulle
kunna ta hans matportion.
– Men jag bestämde mig för att
vara en tiger. Jag skulle inte ätas
upp, jag skulle klara mig, säger
Omar Alshogre.
– Jag såg fångar som hade öppna
sår där maskar krälade omkring.
Jag var med om att fångvaktarna
gav order till oss fångar att döda
varandra, med händerna. Sedan
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skrattade de och njöt av våra
plågor.
Alshogre fick uppdraget att
registrera de fångar som hade dött
av tortyr. Han satte lappar med
nummer på tusentals människor.
Bland dem hans egna kusiner
Rashad och Bashir som hade
gripits tillsammans med honom.
Även under hans sista dag i
fängelse utsattes han för tortyr,
den här gången psykologisk. Han
trodde att han skulle dödas.
– De tog mig utanför fängelset.
Officeren beordrade en
fångvaktare: LADDA, SIKTA och
skjut. BOOM. Jag trodde jag

skulle dö där utanför fängelset.
Jag föll ihop och visste inte om jag
levde. Med vakten hade ingen
ammunition i skjutvapnet.
Omar Alshogre slapp ut ur
fängelse tack vare att hans mor
mutade en korrupt militär med 15
000 dollar. Han släpptes ut i
hemlighet, i de officiella rullorna
är det registrerat att han dog i
fängelset.
När Omar Alshogre kommit i
säkerhet i Sverige blev han
besviken för att omvärlden inte
uppmärksammade de syriska
fångarnas situation. Han
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bestämde sig för att detta skulle
bli hans livsuppgift.
Detta arbete har bland annat fört
honom till den amerikanska
kongressen där han vittnat i ett
senatsförhör. Vilket så
småningom ledde till Caesarlagen.
– Det är viktigt att understryka att
lagen inte syftar till att störta
regimen. I stället ska den
förhindra finansieringen av våld
och olaglig återuppbyggnad (av
Syrien). Den ska också stoppa
bombning och tortyr av civila, och
bidra till att de politiska fångarna
befrias och att de nästan tio
miljoner flyktingarna inom och

utanför Syrien kan återvända till
sina hem, förklarar Alshogre.
Nu är cirka 130 000 politiska
fångar kvar i den syriska regimens
fängelser, enligt den syriska
människorättsorganisationen
Syrian network for human rights.
Dessutom är 83 000 personer
försvunna. De anhöriga (och
många andra) misstänker att
regimen ligger bakom
försvinnandena.
– Min egen historia fick ett
lyckligt slut. Precis som i en film,
konstaterar Omar Alshogre.
– Men det finns tiotusentals som
är kvar i al-Assads fängelser. De
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väntar på att vi agerar.
Caesarlagen kan bli deras
upprättelse.
Många vill växla sina syriska pund
till turkisk lira inför att
sanktionerna skärps.
ONSDAG 17 JUNI 2020
Saeed Alnahhal
Efter hundra år av bitter rivalitet
saeed.alnahhal@dn.se
har Irlands två stora partier
kommit överens om att regera
tillsammans. Det är
coronapandemin som driver
Fine Gael och Fianna Fáil i
varandras armar.
Parlamentsvalet för 128 dagar
sedan ägde rum i ett annat Irland.
Pandemin, som anlände några

Pandemin driver
fram historisk
koalition
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veckor efter valet, har inte bara
orsakat 1 706 irländares död –
utan också förändrat politikens
förutsättningar radikalt.
Därför sker nu det tidigare
otänkbara: de traditionella
partierna Fine Gael och Fianna
Fáil bildar en majoritetskoalition
och ska regera tillsammans med
det mindre Green party. Valets
segrare, vänsterpartiet Sinn Féin,
ställs som väntat utanför.
Enligt det program som
presenterades på måndagskvällen
ska posten som premiärminister
rotera mellan Fianna Fáil-ledaren
Micheál Martin, som sitter fram

till december 2022. Därefter
kommer dagens regeringschef,
Fine Gaels Leo Varad-kar,
tillbaka.
För en utomstående kan de två
partierna verka till förväxling lika
– de står båda till höger i
ekonomiska frågor, är för
återförening med Nordirland och
värnar om EU-medlemskapet. Att
ett samarbete mellan dem hittills
har setts som omöjligt har
historiska skäl. Fianna Fáil och
Fine Gael stod på olika sidor
under 1920-talets irländska
inbördeskrig. Och sedan dess har
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något av partierna alltid styrt
Irland.
I Irish Times skriver
kommentatorn Pat Leahy att detta
är ett ”monumentalt ögonblick”
för de båda partierna och att
samarbetet kommer att förändra
deras relation för alltid.
”Men för alla andra känns det mer
som: varför väntade ni så länge?
Min känsla är att om den här
regeringen blir framgångsrik så
kommer det att etablera en
naturlig allians mellan de två
partierna inför framtiden.”

Nu ska regeringsprogrammet först
godkännas av de tre
koalitionspartiernas medlemmar.
Det svåraste hindret är Green
Party, där många aktivister hyser
en instinktiv misstro mot de
gamla maktpartierna.
Samtidigt har de gröna fått
igenom viktiga punkter i
programmet. Bland annat
kommer Irland att i lag förbinda
sig att minska koldioxidutsläppen
med 7 procent om året.
Ingmar Nevéus
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Torbjörn
Petersson:
Samarbetet mellan
Nord- och
Sydkorea över för
den här gången
ONSDAG 17 JUNI 2020

När Nordkorea spränger
sambandskontoret i
gränsstaden Kaesong, som
öppnades tillsammans med
Sydkorea 2018, är tanken att

grannen i söder inte ska kunna
missuppfatta signalerna.
Mycket tyder på att det handlar
om flera budskap i en gärning,
varav den viktigaste är: sluta
lyssna på USA och upphör med
de internationella sanktionerna
mot oss.
Analys

Sambandskontoret fungerade, i
avsaknad av formella
diplomatiska förbindelser mellan
nationerna, i praktiken som en
ambassad.
Det reste sig i en region som är
känd för sin röda ginsengrot och
där vägarna korsats för ländernas
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ekonomiska samarbete. I
Kaesongs industripark har
sydkoreanskt kapital mött
nordkoreansk arbetskraft.
När sambandsbyggnaden låg i
spillror och röken steg mot himlen
var det en avsedd symbol för att
det ekonomiska samarbetet, som
började och tog sig sensationellt
snabbt för två år sedan, är över för
den här gången.
Nästa steg från Nordkoreas sida
kan vara att öka den militära
spänningen. Antingen genom att
trupper tränger in i den
demilitariserade zonen eller att

militära övningar påbörjas i havet
utanför länderna.
Samtidigt finns det, enligt
sydkoreanska experter på
förhållandet till Nordkorea,
manövreringsutrymme för
Sydkorea.
Om Nordkorea verkligen hade
velat lägga allt vid gränsen i grus
så hade regimen gjort det, säger
Cho Han-Bum, en forskare vid
Koreas Institute for National
Unification i Sydkorea till Korea
Herald.
Endast sambandskontoret
sprängdes och det skedde efter
varningar från ledaren Kim Jong-
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Uns syster Kim Yo-Jong den
gångna helgen. Hon sa att det
gemensamma kontoret var
”värdelöst” och hon hotade att
förstöra det inom kort.
Möjlighet finns att förbättra
förbindelsen mellan länderna,
men experter i Sydkorea varnar
president Moon Jae-In för att
försöka närma sig Nordkorea och
rekommenderar i stället en tuffare
hållning.
Upptrappningen från Pyongyang
kommer samtidigt som Kims
syster tycks ha fått en mer
offentlig roll i toppen av
Nordkorea.

Men mer avgörande för att
landets ledning ser ut att byta
strategi är högst sannolikt de
fortsatta internationella
sanktionerna, som straff för
Nordkoreas kärnvapenprogram.
Efter sammanbrottet i samtalen
mellan USA:s president Donald
Trump och Kim Jong-Un i
februari förra året har livet blivit
värre i Nordkorea för folk i
allmänhet. Varor som tidigare
kunde importeras stoppas, även
om förbjudna produkter också
kommer in på omvägar.
Redan när Kim Jong-Un 2011 tog
över ledningen efter sin far lovade
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han högtidligt det nordkoreanska
folket ett drägligare liv.
När sambandskontoret sprängs
kanske det mest ska ses som en
handling ämnad för den inhemska
publiken, för att peka på att
skulden till de nuvarande
umbärandena inte är ledarens.
Det finns ytterligare ett skäl till att
Nordkorea kan ha använt den här
stunden till förnyad aggressivitet.
Regimen avskyr verkligen
heliumballongerna som
nordkoreanska avhoppare och
kristna församlingar i syd släpper
upp vid gränsen och låter flyga in i
Nordkorea.

Ballongerna har genom åren fört
med sig flygblad med kritik mot
den nordkoreanska ledningen,
kopior av filmen ”The Interview”,
som Pyongyang anser är en
kränkning mot den gudomlige
ledaren, kalsonger, kondomer,
snabbnudlar, strumpor och
endollarsedlar – allt bristvaror i
Nordkorea.
Torbjörn Petersson
torbjorn.petersson@dn.se
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Smittspårningsapp stoppas
efter Amnestys
granskning
ONSDAG 17 JUNI 2020

Norges smittskyddsapp Smittestopp kränker den personliga
integriteten och hotar
mänskliga rättigheter, enligt en
undersökning från Amnesty
International.
Samtidigt kom beskedet från
Oslo att folkhälsomyndigheten

FHI stoppar insamlingen av
data till appen och raderar de
uppgifter som redan finns.
Amnesty International har
granskat smittspårningsappar i ett
flertal länder i Europa, Nordafrika
och Mellanöstern. Norge sticker
ut tillsammans med Bahrain och
Kuwait, då oproportionerligt
mycket information om
appanvändarna lagras.
– Bahrain, Kuwait och Norge kör
grovt över människors integritet
med övervakningsverktyg som går
långt utöver vad som är motiverat
för att tackla covid-19, säger
Claudio Guarnieri på Amnestys
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säkerhetslaboratorium i ett
pressmeddelande.
Guarnieri beskriver den norska
appen som ”mycket påträngande”,
då användarens position sänds till
myndigheterna i realtid.
– Teknik kan vara värdefull i
kontaktspårningen efter covid-19fall, men den personliga
integriteten får inte komma till
skada när regeringar skyndar på
lanseringen av appar.
I början av juni lät Amnesty
International det norska
justitiedepartementet och flera
myndigheter ta del av
undersökningen. I förra veckan

hade organisationen ett möte med
Smittestopps chefsutvecklare.
Beskedet från Norge om att pausa
appen kom dagen innan Amnestys
rapport blev offentlig. Det är
Datainspektionen som har varslat
om ett tillfälligt beslut mot
behandlingen av personuppgifter i
appen. Datainspektionen anser
liksom Amnesty att
datainsamlingen är ett stort
ingrepp i den personliga
integriteten.
Appen, som hittills har kostat 29
miljoner kronor, har använts på
försök i tre kommuner i Norge. De
första analyserna av datan visar
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att det fysiska avståndet mellan
personer har minskat. Appen har
laddats ned 1,6 miljoner gånger
och har 600 000 aktiva
användare, enligt FHI, som är
mycket kritiskt till
Datainspektionens beslut, och
menar att kontrollen över viruset
kan försämras.
– Vi har inte immunitet i
befolkningen, inget vaccin, och
ingen effektiv behandling. Utan
Smittestopp är vi sämre rustade
för att förebygga nya utbrott,
säger FHI:s direktör Camilla
Stoltenberg.

I Sverige upphandlade
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB, ett digitalt
smittspårningsverktyg, men
utvecklingen av tjänsten
stoppades av
Folkhälsomyndigheten i slutet av
april.
Mia Holmgren
mia.holmgren@dn.se
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Inledningsvis rapporterade den
indiska armén om att tre soldater
dött i sammandrabbningen. Men
sedan kom nya uppgifter om att 17
av de som skadades i striden
avlidit av sina skador. Det här är
ONSDAG 17 JUNI 2020
den dödligaste
Minst 20 indiska soldater har
sammanstötningarna i
dött i en sammandrabbning
gränsområdet på årtionden.
med kinesiska soldater som
Striderna ägde rum efter att
ägde rum vid gränsen mellan
spänningarna ökat i gränsområdet
Kina och Indien på tisdagen,
i Himalaya de senaste veckorna.
uppger den indiska armén. Och Bland annat har båda sidor ökat
även från kinesiskt håll kommer antalet soldater i området.
uppgifter om döda eller
Kinas utrikesminister Zhao Lijian
skadade.
anklagar Indien för att ha tagit sig
över gränsen och gått till attack

Dödstalen stiger
vid indisk
gränskonflikt
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mot kineserna, vilket ska ha
resulterat i ”allvarliga fysiska
sammandrabbningar”. Soldater
från de två kärnvapenmakterna
drabbar då och då samman vid
den 350 mil långa gränsen, vars
dragning är föremål för
diskussion.
I maj tidigare i år skadades flera
kinesiska och indiska soldater i
samband med ett bråk som involverade stenkastning och
slagsmål.
Så sent som i förra veckan ska den
kinesiska utrikesministern ha sagt
att man nått en ”positiv
konsensus” genom ”effektiv

kommunikation” genom
diplomatiska och militära kanaler.
Men från indiska källor och
medier framgår det att kinesiska
soldater fortfarande finns kvar i
delar av Galwandalen på den
indiska sidan. Så sent som 2017
utspelades en 72 dagar lång
konflikt mellan länderna efter att
kinesiska trupper rörde sig in på
den indiska sidan i närheten av
gränsområdet mellan Indien, Kina
och Bhutan.
TT-AFP
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Viril hundraåring
går i pension på
avlägsen ö

Santa Cruz, en av Galápagosöarna.
TT-AFP
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Ecuador. Med outtröttlig lust har
Diego bidragit till att rädda sin art
från att utrotas. Nu har den
hundraåriga jättesköldpaddan
återförts till sin hemö, efter
decennier av parning. Diego
beräknas vara far till 40 procent
av de omkring 2 000
jättesköldpaddor som kläckts i ett
avelsprogram som bedrivits på
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FN-experter
fördömer Israels
annekteringsplan
ONSDAG 17 JUNI 2020

Israel Israels planer på att
annektera stora delar av den
ockuperade Västbanken skulle
bryta mot internationell rätt,
konstaterar flera
människorättsexperter knutna till
FN. I ett gemensamt uttalande
uppmanar de andra länder att
aktivt motsätta sig planerna.

Det som skulle bli kvar efter
Israels planerade annektering av
omkring 30 procent av den
ockuperade Västbanken skulle
likna ett ”palestinskt Bantustan”,
skriver experterna. Bantustan var
benämningen på områden dit
apartheidregimen i Sydafrika
hänvisade svarta på 1970-talet.
Israels regering har angett den 1
juli som datum då planerna ska
börja sättas i verket och hoppas på
grönt ljus från USA.
TT-Reuters
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en andravåg av epidemin”, skriver
regeringstalesmannen Zoltan
Kovacs på Twitter.
Flera regeringskritiska
organisationer kallar dock
beslutet för en ”optisk illusion”,
ONSDAG 17 JUNI 2020
rapporterar nyhetsbyrån AFP.
Ungern. Ungerns regering fick
Bland annat har regeringen
besk kritik från både oppositionen samtidigt fått befogenhet att
och kritiker i Västeuropa om sina utlysa ett ”medicinskt krisläge”,
kraftigt utökade befogenheter
som liksom de tidigare
under coronakrisen. Men nu är
nödlagarna ger möjlighet att styra
nödläget över.
med dekret under en obestämd
”Regeringen kommer nu att
tidsperiod.
lämna tillbaka sin specialmakt,
TT
även om den epidemiologiska
beredskapen behålls i väntan på

Efter kritiken –
Ungern avslutar
nödläge
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den näst högsta efter ett nytt
virusutbrott som tros härstamma
från en matmarknad i Peking.
Totalt har över hundra personer
bekräftats smittade av covid-19
med koppling till utbrottet.
ONSDAG 17 JUNI 2020
Matmarknaden Xinfadi i södra
Peking är en grossistmarknad som
Kina. Alla skolor i Peking stängs
förser stora delar av staden med
på grund av ett nytt virusutbrott i
grönsaker, kött och fisk. Varje dag
staden, rapporterar Bloomberg
besöks Xinfadi av uppemot 15 000
med hänvisning till statliga
personer och 3 000 lastbilar gör
kinesiska tv-kanalen CCTV.
dagliga leveranser till marknaden.
Skolorna kommer i stället att hålla
Utbrottet har åter riktat ljuset mot
undervisningen på distans.
Kinas matmarknader och den risk
Orsaken till åtgärderna är att
de medför för spridning av
staden har höjt säkerhetsnivån till
sjukdomar. Jämförelser har också

Peking stänger
skolor efter
virusutbrott
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gjorts med den matmarknad i
Wuhan där det nya coronaviruset
misstänks ha brutit ut.
Agnes Laurell

Nytt datum för
återuppbyggnad
av Notre-Dame
ONSDAG 17 JUNI 2020

Frankrike. Återuppbyggnaden av
1200-talskatedralen Notre-Dame
har försenats av ogynnsamt väder,
arbetsmiljöoro över höga blyhalter
och – förstås – nedstängningen
under coronapandemin. Men nu
finns enligt Paris ärkebiskop
Michel Aupetit en tydlig tidsplan
för byggstarten.
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–Vi kan påbörja
återuppbyggnaden i januari 2021,
säger han.
Miljontals människor världen
följde i direktsändning de
dramatiska scenerna den 15 april
2019, då en häftig brand åt sig
igenom katedralens tak.
Frankrikes president Emmanuel
Macron har satt som mål att
Notre-Dame ska vara helt
återställd till 2024.
TT-AFP

Och vi kan vara
säkra på att
antidemokratiska
ledare runt om i
världen nu ser
och lär av det
som sker på
Filippinerna.”
ONSDAG 17 JUNI 2020
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Aftonbladets kulturchef Karin
Pettersson skriver om domen mot
den filippinska journalisten Maria
Ressa som ska avtjäna sex års
fängelse för “cyber libel”. Ett brott
som hittats på av landets
auktoritära ledare Rodrigo
Duterte.

Jack Werner:
George Floyd är
lika svensk som
snöflingor
ONSDAG 17 JUNI 2020

Mordet på George Floyd har utlöst
demonstrationer världen över,
vredesutbrott över polisvåld och
institutionell rasism. De är
kontroversiella. Ivar Arpi, till
exempel, ser i demonstrationerna
ett krav på underkastelse och en
polemik som inte har i Sverige att
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göra (SvD 8/6). ”Man
direktimporterar amerikanskt
tankegods”, skriver han, ”som att
det är samma sak att ha tagits till
USA i slavskepp under 1700-talet,
och att som migrant ha fått
uppehållstillstånd i Sverige 300 år
senare.”
Jag tvingas nu, så snabbt och
smärtfritt som möjligt, nämna
Alexander Bard. 2017 var han
bokad till Studentafton i Lund. I
något kommentarsfält på
Facebook uttrycktes kritik mot
bokningen. Det snappades upp av
riksmedier, som knådade fram en
kontrovers ur saken, och rätt som

det var ställdes i spalterna
lättkränkta studenter som krävde
trygga rum mot yttrandefriheten
på lärosätena.
”En aktivistgrupp i Lund försöker
alltså få (Alexander Bards)
framträdande på Studentafton
inställt. Intoleranta snöflingor
hela bunten”, twittrade Ivar Arpi.
”Snöflingor”? Begreppet, som
oftast används som en
högerförolämpning mot lättkränkt
politisk korrekthet, kan vara värt
en litteraturöversikt. Amerikanska
Chuck Palahniuk i ”Fight club”
1996: ”You are not special. You
are not a beautiful and unique
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snowflake.” Brittiska Claire Fox i
”I find that offensive!” 2016: ”We
have, in short, created our own
over-anxious but arrogant, easilyoffended but entitled,
censoriously thin-skinned
Frankenstein monster:
Generation Snowflake”. Den
erkänt driftiga importören av
anfallsstrategier Hanif Bali på
Twitter, i slutet av 2016: ”Alla
lättkränkta snöflingor blev
kränkta”. Året därpå, Ivar Arpis
tweet.
Det svenska samtalet står
nedströms från det amerikanska.
Vi tittar på deras filmer, lyssnar

på deras musik, äter deras
hamburgare och pratar om deras
presidenter. Generellt tvinnar vi
vidare på deras trådar, oavsett om
de gäller no-go-zones,
triggervarningar, metoo eller fake
news. Det går så snabbt att det
ofta är svårt att peka ut när
debatten korsar gränsen. Vi blir
varse en problembeskrivning,
känner igen oss i den, och börjar
betrakta omvärlden med den som
prisma, i en och samma
handvändning. Om lavinen av
unga samhällskritiker i medierna
länge stört dig kommer du
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naturligtvis finna begreppet
snöflinga användbart.
Är kritiken mot de lättkränkta
snöflingorna på skolorna
verkligen mer svensk än
protesterna mot strukturell
rasism? Bådas kritiker har
inhemska exempel och tendenser
att peka på. Samtidigt går båda att
härleda till ett angloamerikanskt
ursprung, i allt från portalfigurer
till uttryck. Men det är bara när
man inte håller med om en
infallsvinkel som man får syn på
att den är importerad. Arpi tycker
att de svenska demonstrationerna
protesterar mot amerikanska

omständigheter. Men om man
frågar de som går i tågen har de
nog tvättäkta svenska
erfarenheter att peka på.
Jack Werner
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Det var knappast förvånande att
virusutbrottet politiserades i USA,
landet är så djupt delat att inte
heller en pandemi var en fiende
att enas kring.
Daniel Ziblatt, en av författarna
till ”How democracies die” och
professor i statsvetenskap på
ONSDAG 17 JUNI 2020
Harvard, säger över Zoom att det
Ska USA behålla demokratin
också förklarar presidentens
måste valsystemet förändras,
reaktion:
menar den amerikanske
– Jag tror att Vita husets
statsvetaren Daniel Ziblatt,
hantering av viruset hänger ihop
författare till ”How democracies med att de glesbygdsområden där
die”. Hans nästa bok ska
president Trump har sina
handla om hur det kan gå till.
anhängare i början inte drabbades
så hårt.

Daniel Ziblatt. ”Om
USA vill fortsätta att
vara en demokrati
måste valsystemet
förändras”
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”How democracies die” skrevs
mycket snabbt efter valet 2016,
fick enormt genomslag och har
översatts till 22 språk, och
kommer på svenska i september.
Den politiska polariseringen i
USA har förstärkts under många
år. I dag är partitillhörighet en
identitetsmarkör, och den
sammanfaller nästan helt med
demografiska faktorer som
hudfärg, religion, utbildningsnivå,
geografi. Det har gjort grupperna
väsensskilda; forskning visar att
USA inte har varit så polariserat
sedan 1850-talet.

– Den stora frågan är hur
polariseringen kan rullas tillbaka.
Jag tror att det enda sättet att
göra det är genom att vinna val,
säger Daniel Ziblatt.
Det låter enkelt. Men
valdeltagandet i USA är lågt, och
republikanerna har intresse av att
trycka ned det. Efter primärvalet i
Georgia den 9 juni beskrevs
röstningen i flera områden som
ett haveri orsakat med flit.
Spridningen av covid-19 ledde till
att flera primärval sköts upp, eller
ställdes in. Strid blåste upp om att
utöka möjligheterna att poströsta:
i Wisconsin ville Demokraterna
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först skjuta upp valet, därefter
förlänga poströstningen, medan
Republikanerna sa nej. Saken
avgjordes i domstol. Det slutade
med att människor köade i timtal,
i aprils ösregn, för att personligen
rösta i vallokal.
Inför presidentvalet är frågan het
– Demokraterna vill utöka
poströstningen, medan
Republikanerna håller emot med
hänvisning till en ökad risk för
valfusk. Det finns dock inga
belägg för en sådan (när
presidenten twittrade om det
reagerade Twitter med att förse
inlägget med varningsflagg).

Daniel Ziblatt menar att
rösträtten står i absolut centrum
för demokratin i USA:
– Debatten om poströstning är
avslöjande. Bara genom att göra
ingenting kan Republikanerna
minska valdeltagandet.
Demokraterna, som driver på, kan
misstänkliggöras som de som vill
ändra på reglerna.
Republikanerna kan säga ”vi ville
göra precis som vanligt”, och få
Demokraterna på defensiven.
Han är tyst ett par sekunder innan
han citerar ur Giorgio di Lampedusas klassiska roman
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”Leoparden”, med händelser i
1860-talets Italien i fokus:
– Där finns en berömd rad: ”Det
fordras att allt förändras för att
allt skall förbli sig likt.” Så är det
nu, för oss i USA. Om vi vill att
våra val ska förbli demokratiska,
måste vi ändra på sättet de
genomförs.
Valsystemet i USA är skapat för
att garantera befolkningsmässigt
mindre delstater inflytande: en
senator från Montana
representerar drygt 500 000
väljare; en från Kalifornien nästan
20 miljoner. Så länge båda
partiernas väljare var jämnt

fördelade fungerade det att ge de
små delstaterna fördelar. I dag
innebär det fördel
Republikanerna.
Samma system gör det möjligt att
vinna ett val utan en majoritet av
rösterna, som åren 2000 och
2016.
– Om det sker igen skadas
legitimiteten både för valresultatet
och för själva systemet. Politiska
bedömare talar om vilket övertag i
andel röster som krävs för att Joe
Biden ska vinna valet. En
marginal på fyra procentenheter
räcker troligen inte – men fem,
sex gör det nog. Att vi har den
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typen av diskussion är absurt,
säger Daniel Ziblatt.
Men strukturen finns kvar även
om Demokraterna vinner valet.
Hur förändrar man den?
– Folk måste flytta till
landsbygden! Och vi ser möjligen
en sådan trend: människor
överger städerna. Men visst, det är
ett stort problem. Steven Levitsky,
som jag samskrev ”How
democracies die” med, och jag
talar om att skriva en bok om
precis detta: om problemet med
att systemet innehåller så starka
motkrafter till majoriteten.

Att försöka ändra konstitutionen i
dagsläget vore ett dödsdömt
projekt, tror Ziblatt, men det finns
andra sätt att göra valsystemet
mer representativt.
– Börja med att ge Puerto Rico
och District of Columbia
delstatsstatus. Det går att göra
inom ramen för konstitutionen,
och skulle rucka på maktbalansen.
Så hur garanterar man de små
delstaternas inflytande i ett mer
proportionerligt system?
– Hm… vi är inte klara med
metoderna, säger han och
skrattar.
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– Det är delvis därför vi inte har
skrivit boken än.
Daniel Ziblatt, som trots allt är
optimist och tror på
amerikanernas förmåga att
förändras, ser tydliga valsegrar för
Demokraterna som den enda
framkomliga vägen för att få USA
att byta spår. Han tror också att
upprepade förluster är det enda
som kan få det alltmer extrema
republikanska partiet att byta
politik. Republikanernas väljare –
vita, kristna amerikaner utanför
storstäderna – är en krympande
grupp. För att vinna val kan de
försöka antingen vidga sin

väljarbas, eller förmå de egna
sympatisörerna att rösta i högre
grad än andra.
De senaste åren har de valt den
senare strategin.
Daniel Ziblatt är oroad över att Demokraterna kan försöka manipulera systemet på liknande sätt
om de får chans, till exempel
genom att utöka antalet domare i
Högsta domstolen för att parera
den konservativa övervikt som
finns där nu.
Om Joe Biden är rätt person att
hela USA efter Donald Trump är
just nu irrelevant, tycker han:
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– Det är honom vi har. Biden har
sina för- och nackdelar. Genom
åren har han tillhört partiets
mittfåra – det kan göra det lättare
för honom att faktiskt genomföra
en progressiv politik.
Men Daniel Ziblatt gör sig inga
illusioner om att klyftorna mellan
människor inom kort kan minskas
radikalt.
– Det finns alltid en stor grupp
personer som tycker helt
annorlunda. Från min synvinkel
blir frågan hur man kan se till att
de inte får makten.
Sanna Torén Björling

Valdeltagandet i USA.
Valdeltagandet i amerikanska
presidentval har de senaste decennierna legat kring 55
procent av de röstberättigade.
I mellanårsval, primärval och
lokala val är det nästan alltid
lägre.
Metoder för att hindra eller försvåra för minoriteter att rösta
har en lång historia i USA. Dessa
grupper röstar oftast på Demokraterna.
Republikanerna har intensifierat
försöken under senare år, sedan
ett beslut i Högsta domstolen
gjorde det lättare för delstater
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med en historia av segregation att
ändra i sina vallagar.
Det handlar om att till exempel
minska antalet vallokaler i vissa
områden och utstuderade idregler.
I sydstaten Georgia beskrivs
primärvalet den 7 juni som
katastrofalt och som en förvarning
om vad som kan ske i november.
Färre vallokaler ledde till långa
väntetider, i synnerhet i områden
med hög andel afroamerikansk
befolkning; samt problem med
poströstning. I Georgia har striden
om rösträtten en lång, sårig
historia.

Stacey Abrams, omnämnd som
tänkbar vice presidentkandidat för
Joe Biden, förlorade med knapp
marginal guvernörsvalet i Georgia
2018, mot republikanen Brian
Kemp, som anklagas för att ha
försökt trycka ned valdeltagandet.
Georgias huvudstad Atlanta
skakas sedan några dygn av
kraftiga protester och kravaller till
följd av polisens dödsskjutning av
en ung afroamerikansk man.
Daniel Ziblatt.
Född 1972.
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Professor i statsvetenskap,
verksam vid Harvard University,
Cambridge, USA.
Under 2019/2020 gästforskare vid
Wissenschaftszentrum i Berlin.
Boken ”How democracies
die” (2018) med Steven Levitsky
är internationellt uppmärksammad
och översatt till 22 språk.
”Så dör demokratier” kommer på
svenska i september, i
översättning av Thomas
Andersson (Studentlitteratur), och
med förord av Johannes Lindvall.

Så fick den
”svarte Jesus”
betydelse i
motståndet mot
nazismen
ONSDAG 17 JUNI 2020

Den tyske teologen och
motståndsmannen Dietrich
Bonhoeffer skapade en viktig
brygga mellan svarta
amerikaners kamp för sina
rättigheter och motståndet mot
nazismen i Tyskland. Ola
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Larsmo har läst en banbrytande
bok.
Den 9 april i år var det sjuttiofem
år sedan den tyske teologen och
motståndsmannen Dietrich
Bonhoeffer avrättades i
koncentrationslägret Flossenbürg.
Han hängdes tillsammans med
flera andra som gripits för
delaktighet i Valkyriaattentatet
mot Hitler, bland dem
Abwehrchefen Wilhelm Canaris.
Kropparna brändes och ingen vet i
dag var de vilar. Bonhoeffer har
ingen grav. Men intresset för hans
teologi befinner sig åter på
uppgång – inte minst därför att

den som ett centralt drag rymmer
ett kompromisslöst
avståndstagande från all rasism,
särskilt den med religiös
infärgning.
Den nazistiska regimen försökte
tidigt koppla greppet om den
lutherska kyrkan i Tyskland
genom rörelsen Deutsche Christen
och tillsatte sin egen ”riksbiskop”,
nazisten Ludwig Müller. Man
inledde arbetet med att tvätta allt
”judiskt” ur kyrkan och Bibeln,
och stor knåparmöda ledes ned på
att försöka ”bevisa” att Jesus inte
alls var jude utan ”arier”. Det är
inte så lite skrämmande att se hur
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många inom den kyrkliga
strukturen som jamsade med
(som den svenske teologen Hugo
Odeberg).
Mot det nazistiska övertagandet
av kyrkan stod gruppen
Bekennende Kirche,
bekännelsekyrkan, grundad 1934.
Bonhoeffer, som då ännu inte var
trettio år fyllda, blev snabbt en av
de mer frispråkiga kritikerna
inom Bekännelsekyrkan, och tog
skarpt avstånd från den så kallade
”arierparagrafen”, antagen av
Müller, som sade att ingen med
judisk bakgrund tilläts inneha
ämbeten i kyrkan eller ens vara

medlem. En av Bonhoeffers bästa
vänner, prästen Franz
Hildebrandt, var av judisk släkt
och Bonhoeffers tvillingsyster
Sabine var gift med en judisk
man. Han fick alltså tidigt inblick i
behandlingen av Tysklands
judiska medborgare. Men även i
Bekännelsekyrkan, där många av
de ledande skulle fängslas och
flera avrättas, var han stridbar i
sin tidiga och kompromisslösa
antinazism och antirasism, och
såg tidigare än andra vart den
nazityska raspolitiken skulle leda.
Var kom då denna skarpsyn från?
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Under de senaste tio–femton åren
har det kommit en ny våg av
Bonhoeffer-böcker, och i Sverige
har särskilt Martin Lind och Ylva
Eggehorn skrivit om hans
betydelse. Bonhoeffers samlade
verk finns i en rikt kommenterad
utgåva, och efter den ”definitiva”
biografin av Ferdinand
Schlingensiepen 2005 var det nog
få som trodde att något helt nytt
skulle komma fram om hans
livsverk. Tills den amerikanske
teologen Reggie L Williams gav ut
”Bonhoeffers Black Jesus –
Harlem renaissance and an ethic
of resistance” (Baylor University

Press). Och plötsligt syntes en
viktig, till synes självklar men
sällan diskuterad brygga mellan
afroamerikaners kamp för sina
rättigheter och det europeiska
motståndet mot nazismen.
Att Bonhoeffer under sitt studieår
vid Union Theology Seminar i
New York 1931 tillbringade
mycket tid i den stora
baptistkyrkan i Harlem,
Abyssinian Baptist, står i alla
biografier. Likaså att han där
tyckte sig finna en mer levande
kristendom än den han mötte i
sina akademiska kretsar. Men hur
stora intryck Bonhoeffer tog av
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”the Harlem renaissance” har
ingen fördjupat sig i på samma
sätt som Williams.
Bonhoeffer kom ur akademisk,
tysk överklassbakgrund och hans
bror hade stupat i första
världskriget. Under 1928–29, då
han var vikarierande pastor i en
tyskspråkig församling i
Barcelona, höll han ett antal
predikningar som finns bevarade.
Bonhoeffer var då bara 22 år
gammal, men hade redan skrivit
sin första doktorsavhandling. Han
låter i dessa tidiga predikningar
mycket tysknationalistisk och kan
tala om ett ”folks rätt att följa sin

kallelse, även om det är på
bekostnad av andra folks liv”. Här
går han i takt med andra
konservativa röster i sin samtids
Tyskland och mycket litet, annat
än den intellektuella skärpan,
pekar fram mot
motståndsmannen Bonhoeffer.
Allt detta ändras i USA 1931. Han
uppskattar Reinhold Niebuhrs
seminarier, samme Niebuhr som
senare blir mycket viktig för
Martin Luther King. Men annars
vantrivs han vid Union
Theological Seminary, där han
finner såväl teologi som
intellektuell spänst av det
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sladdrigare slaget. Han får dock
två viktiga, nära vänner:
fransmannen Jean Laserre och
afroamerikanen Franklin Fisher.
Laserre och Bonhoeffer borde
varit avogt inställda till den andre,
som fransman respektive tysk,
men finner snart varandra i de
teologiska diskussionerna;
Laserre chockar honom genom att
säga att det är omöjligt att
samtidigt vara nationalist och
kristen. Fisher tog med honom till
Abyssinian Baptist, som grundats
redan 1808 av afroamerikaner i
protest mot segregerade platser i
kyrkorummet. När Bonhoeffer

kommer dit leds arbetet av Adam
Clayton Powell Sr, en dynamisk
pastor som bedrev ett brett socialt
arbete kring kyrkan. Bonhoeffer
tog aktiv del i kyrkans liv som
ungdomsledare och
söndagsskollärare.
Harlem var då scen för det
intellektuella kraftsamling som
kommit att kallas ”the Harlem
renaissance”: där samlades
afroamerikanska författare,
konstnärer, musiker och
aktivister. Som Williams visar tog
Bonhoeffer hungrigt till sig allt
detta, inte minst den skarpa
kristendomskritiken. WEB
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DuBois hade skrivit om ”Kristus i
Texas” och ställt bilden av den
korsfäste Jesus invid den av
lynchade svarta – en självklar
parallell som var omöjlig för de
vita kyrkorna att ta till sig. Samma
motiv går igen hos flera av de
viktiga författarna under
”renässansen”, som Langston
Hughes och Claudia McKay; och
bilden av den lynchade Jesus är
som teologen James Cone visat
helt central i afroamerikansk
kristendom. Om någon vidrig bild
i amerikansk närhistoria kommer
nära korsfästelsen i kristen
symbolik är det ”the lynching

tree”. Bonhoeffer förstår det där
han sitter i Abyssinians stora sal.
Williams visar att han inte bara
hade med sig en omfattande
samling skivor med gospels och
spirituals hem till Tyskland, utan
även ett antal formuleringar ur
WEB DuBois böcker och intryck
från Adam Clayton Powells
predikningar, där det finns en
likhet med de begrepp Bonhoeffer
i sitt eget viktigaste teologiska
verk, ”Efterföljelse” (1937) kallar
”billig nåd” respektive ”dyr nåd”.
Under det år han tillbringar i USA
inträffar också det ökända fallet
med ”the Scottsboro Boys”, då nio
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svarta pojkar anklagas för att ha
våldtagit en vit kvinna och som
gått till historien som ett rasistiskt
rättsövergrepp. Bonhoeffer
skriver hem och försöker få den
tyska protestantiska kyrkan att
agera för deras sak, men får inget
gehör. Efter en resa i amerikanska
södern skriver han till sin
storebror, fysikern Karl-Friedrich,
om hur illa han mått av
segregationen, och tillägger att ”vi
inte har någon motsvarande
situation i Tyskland”.
Det är sina svarta vänners blick
han en tid fått låna och han
apostroferar vid flera tillfällen

DuBois formulering om svarta
som lever bakom ”the veil”, slöjan,
där världen ser annorlunda ut:
där ryms den verklighet som
storsamhället, de vita, inte vill se.
Som duBois skriver i ”Souls of
black folk”, en bok Bonhoeffer
läste, är det bakom ”slöjan” man
finner ” [den svarta] religionens
innebörd, det mänskliga lidandets
smärta”. Det är ord den sene
Bonhoeffer kunnat skriva. Och
den stora förtjänsten med
Williams bok är att den visar på
ett avgörande, gemensamt
antirasistiskt idéarv som är viktigt
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långt utanför kyrkans portar. Och
innanför.
Bonhoeffer återvänder hem till ett
Tyskland där antisemitismens
alltmer glödande hat förändrar
hela samhället. Hans syn på
kristendomen fokuserar nu
alltmer på den lidande Kristus,
kyrkan som social kraft, om att
aldrig ställa sig utanför det som
sker i världen och aldrig blunda
för övergrepp. Tillsammans med
sin judiske vän Hildebrandt
skriver han en ny katekes, där en
formulering lyser starkt: ”högmod
och stolthet baserade på etnicitet

och blod är en synd mot den
Helige Ande.”
Också i Bekännelsekyrkan
framstår han som kompromisslös
bortom reson. Via sin svåger Hans
von Dohnanyi dras han alltmer in
i motståndskretsarna kring
Canaris Abwehr och ingår i
utkanten av de lösa grupperingar
som planerar att mörda Hitler.
Bonhoeffer är aldrig central, men
förmedlar budskap till de allierade
via sina kyrkliga kontakter –
bland annat på en resa till Sigtuna
1942.
Det finns ett märkligt ögonblick
då också Bonhoeffer övervägde att
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fly Nazityskland. För att slippa
militärtjänst söker och får han
1939 en tjänst i USA. Men på plats
i New York drabbas han av en
samvetskris. Han kan inte fly
Tyskland nu. Det är där hans strid
finns. Och efter bara någon
månad kliver han ombord på
atlantbåten igen. Det sista han
gör, enligt Williams, är att predika
i Abyssinian Baptist – där han
gläds åt responsen från den
övervägande svarta församlingen.
Sedan tillbaka till ett Tyskland där
han har ett berufsverbot att
undervisa på universitet och där
många av hans tidigare

pastorselever redan sitter
fängslade. I april 1943 grips han
och förs till Tegel-fängelset i
Berlin för vidare befordran till
Buchenwald. I april 1945, när
Röda Armén närmar sig Berlin,
ger Hitler order att samtliga ännu
levande ”konspiratörer” genast
ska avrättas.
Abyssinian Baptist är fortfarande
en stor och viktig kyrka i Harlem,
om än mindre än när de hade en
söndagsskollärare vid namn
Dietrich Bonhoeffer. På somrarna
är den något av en turistmagnet,
inte minst på grund av sin
uppskattade gospelkör, och på
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söndagarna kan köerna sträcka sig
runt kvarteret. För några år sedan
satt vi på läktaren när pastor
Calvin O Butts inledde sin
predikan med att tala om Jesus
hudfärg, och påminde om hur
rasister i dag vill se människor
från Mellanöstern som en egen
”ras”. Han nickade mot det stora
kyrkofönstrets mosaik, där det av
någon anledning finns en mycket
ljus Kristusgestalt. Butts skrattade
och sade: ”sådär såg han i alla fall
inte ut.”
Ola Larsmo
kultur@dn.se

”Affärsmän
agerade ihop med
Kinas ambassad”
TORSDAG 18 JUNI 2020

De affärsmän som deltog i det
kontroversiella Gui Minhaimötet på hotell Sheraton
agerade i samråd med Kinas
ambassad i Stockholm. Det
sade åklagarens vittnen under
rättegången mot Sveriges förra
Kina-ambassadör Anna
Lindstedt.
Ambassadör Anna Lindstedt står
åtalad för att på egen hand, utan
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UD:s vetskap, ha förhandlat med
två affärsmän som företrädde
Kinas intressen. Hon bestrider
åtalet på alla punkter. På
onsdagen framträdde åklagarens
vittnen som berättade om hur
kommunistdiktaturen Kina
påverkar omvärlden med öppna
och dolda metoder.
Enligt vittnena gäller detta också i
fallet med den fängslade svenske
medborgaren Gui Minhai vars
dotter Angela Gui inbjudits till
mötet på Sheraton i januari 2019
av Anna Lindstedt.
Centralt för åtalet är om den
kinesiske affärsmannen Kevin Liu

och hans assistent John Mewella
agerat själva, eller på uppdrag av
Kina.
Säkerhetspolisens chefsanalytiker
Kennet Alexandersson sade att för
kinesen Kevin Liu vore det en
oerhörd risk att på egen hand ge
sig in i förhandlingar i ett så
internationellt känsligt ärende.
Enligt Alexandersson talade detta
för uppbackning från Kinas
ambassad, som Kevin Liu besökte
före mötet med Angela Gui.
På Sheraton pressade sedan John
Mewella Angela Gui att tiga för att
fadern skulle släppas fri.
Alexandersson påpekade att
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”nyckeln till fängelset” endast
innehas av kommunistpartiet och
att Mewellas kravlista var identisk
med Kinas.
Kinaexperten professor Torbjörn
Lodén var med vid Sheratonmötets början. Lodén var
”övertygad om att affärsmännen
agerade i den kinesiska statens
intressen”. Även om att initiativet
att tala med Angela Gui kan ha
kommit från Kevin Liu, skulle
denne inte kunnat agera på egen
hand.
– Innan mötet i Stockholm är jag
säker på att de talat med

ambassaden, sade Torbjörn
Lodén.
Kinaforskaren Jerker Hellström
påpekade att genom att använda
sig av affärsmän kunde Kinas
ambassad officiellt förneka
samröre om mötet spårade ur. Det
var också vad som skedde.
Mikael Holmström
mikael.holmstrom@dn.se
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Här uppskattar
invånarna de tuffa
kraven på
munskydd
TORSDAG 18 JUNI 2020

Som första stad i Tyskland
införde Jena krav på att
allmänheten måste bära
munskydd. Det pekas nu ut
som en förklaring till att antalet
smittade minskat så kraftigt att
universitetsstaden kunnat
stoltsera med noll aktiva fall.
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Men beror framgångarna
verkligen på munskydden?
Thomas Nitzsche är på helspänn.
På konferensbordet framför sig
har borgmästaren en handskriven
lapp med noteringar över antalet
aktiva fall i staden med 110 000
invånare: ett.
Just nu är alltså en person
bekräftad smittad och befinner sig
i karantän. Det är en klar
försämring jämfört med
föregående veckor då staden som
har ett universitet och högskola
kunnat utropa sig som
”coronafri”. Åtminstone tillfälligt.

– Vi får aldrig slappna av, säger
han.
Ett ynka fall i en stad av Borås
storlek som har ett universitet och
en högskola kan låta som något
att glädjas över. Men Nitzsche
minns med skräck situationen
som rådde tidigare i våras.
Från mitten av mars ökade antalet
fall av covid-19 i Jena dramatiskt
då kurvan pekade oroväckande
skarpt uppåt. Plötsligt blev Jena
känd som en hotspot för
spridningen av det nya
coronaviruset i Tyskland.
Den kraftiga ökningen av fall
förklaras dels av återvändande
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turister som vistats i riskområden
i Italien och Österrike, dels de
många affärsförbindelser som
stadens teknologiindustri odlar
med länder som Kina.
Thomas Nitzsche såg framför sig
en situation som påminde om den
i Norditalien: överfulla sjukhus
och militärtransporter av lik
genom staden. Försvarsmakten
kallades in för att ställa i ordning
fältsjukhus och nödkliniker.
Men staden svarade också med att
införa strängare restriktioner än
vad regeringen och landets
smittskyddsinstitut RKI
rekommenderat. Genom rigorösa

karantänsregler för inresande från
riskområden i utlandet försökte
man stoppa så kallade importfall.
– Men vi gick ännu längre och
stämplade andra delar av
Tyskland som riskområde.
Det innebar att personer som
vistats i hårt drabbade områden i
Bayern och Nordrhein-Westfalen
betraktades på samma sätt som
resenärer från Kina eller
Norditalien. De sattes i två
veckors karantän.
För att hindra smittan från att
spridas vidare inom staden
sjösattes omfattande kampanjer
för att förmå invånarna att tvätta
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händerna, hålla avstånd och låta
testa sig vid minsta symtom. I
likhet med övriga Tyskland
stängdes också skolor, butiker och
det infördes församlingsförbud.
Men Jena tog ett steg till.
Som första stad i Tyskland
infördes i början av april krav på
att allmänheten måste täcka näsa
och mun då man vistas i butiker,
kollektivtrafiken och på andra
trånga ytor där det inte går att
hålla avstånd. Reglerna gäller
även på arbetsplatser när fler än
en person befinner sig i samma
rum. En regel som även tillämpas
bland medarbetarna i rådhuset.

Konceptet togs fram av lokala
hälsomyndigheter tillsammans
med epidemiologer och
smittskyddsläkare vid stadens
universitetssjukhus. Initiativet
skapade rubriker över hela
Tyskland och möttes dels av
nyfikenhet och beundran, och dels
av häftig kritik.
Kritiker argumenterade för att
munskydd kan skapa en falsk
känsla av trygghet och dessutom
riskerar att leda till brist på
munskydd inom vården där de
behövs som bäst. Vid den här
tidpunkten ansåg dessutom WHO
att friska inte skulle bära
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munskydd, ett råd som ändrades
så sent som häromveckan.
Hur gick det då? Sedan Jenaborna
började täcka sina näsor och
munnar har antalet rapporterade
fall av covid-19 sjunkit
dramatiskt. Redan en vecka efter
att masktvånget infördes planade
kurvan över antalet rapporterade
fall ut, och i slutet av maj
klassades Jena som ”coronafri”.
Den sista personen som bekräftats
smittad hade då testats negativt
och fått lämna karantänen.
– Om det finns ett kausalt
samband mellan minskningen av
fallen kan vi inte veta, men jag är

övertygad om att munskydden har
spelat en viktig roll för att minska
smittspridningen, säger
borgmästare Thomas Nitzsche
som är noga med att munskydden
är en del i ett större
hygienkoncept.
En forskargrupp från Johannes
Gutenberg-Universitetet i tyska
Mainz har kommit fram till en
liknande slutsats (se faktaruta)
efter att ha studerat munskyddens
roll. 20 dagar efter att Jena
införde krav på att bära
munskydd hade antalet
rapporterade fall stigit blygsamt,
från 142 till 158. Utan munskydd
395

hade antalet smittade varit över
200, enligt forskarna. De pekar
också på att munskydden är ett
kostnadseffektivt instrument som
varken skadar ekonomin eller
leder till en inskränkning av
demokratiska rättigheter.
Även om resultaten ännu inte har
granskats av andra forskare och
ska ses snarare som ett
”diskussionsunderlag” än en
färdig studie röner de stor
uppmärksamhet i Tyskland. En
månad efter att Jena tog steget att
införa krav på munskydd (29
april) införde Tyskland ett
nationellt krav på att täcka näsa

och mun för att få vistas i butiker
och i kollektivtrafiken över hela
landet. Då hade både landets
smittskyddsinstitut (RKI) och
regeringens expert, virologen
Christian Drosten,
rekommenderat allmänheten att
bära munskydd.
Men nyttan med att täcka näsa
och mun är omdiskuterad över
hela världen. Medan länder som
bland andra Tyskland, Frankrike,
Spanien och Österrike har infört
krav på att täcka näsa och mun
har de nordiska länderna valt en
annan väg. I Sverige brukar
Folkhälsomyndighetens experter
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hänvisa till en finsk
sammanställning av studier som
visat på motsatta resultat som den
tyska.
– Enklare munskydd utanför
hemmet och utanför sjukvården
verkar ha en liten eller obefintlig
effekt på spridningen av övre
luftvägsinfektioner, sade en av
forskarna till DN nyligen.
Men nästan alla Jenabor som DN
talar med är övertygade om att
munskydden bidragit till att deras
stad gått från att vara en
coronahotspot till ett föredöme.
Kring det livliga torget Marktplatz
pågår torghandeln för fullt.

Bönder och odlare från trakterna
runt omkring har ställt upp sina
vagnar med lokala specialiteter.
Om det inte vore för att de flesta
kunder täcker näsa och mun
kunde man tro att pandemin
aldrig existerat.
Elvira Gittler botaniserar bland
pelargoner och liljor hos
blomsterhandlaren på hörnet.
– Jag tycker det känns tryggt, ja
progressivt. Att vi visar att vi bryr
oss om varandra, säger hon
bakom en hemsydd mask i
småblommigt tyg.
Men att det ofta blir varmt och
syrefattigt under munskyddet
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märks på stan. Inte så få bär sina
tygstycken i pannan eller på
hakan.
– Jobbigast är att behöva bära
munskydd på kontoret många
timmar i rad, säger Elke Reichelt
som kommer på cykel.
– Och så är det tråkigt att inte
kunna se människors minspel.
Om den man pratar med skrattar
med eller åt en, säger hon.
Kritik har också kommit från
andra håll. När skolorna öppnade
på nytt i april var även elever
tvungna att täcka näsa och mun i
både korridorer och klassrum.

Men efter föräldraprotester
avskaffades kravet.
– Det gäller att vara lyhörd inför
hur människor upplever
situationen. Där gick vi över en
gräns, och såg då till att backa
omedelbart, säger borgmästare
Thomas Nitzsche.
– Ska man lyckas stoppa en
pandemi måste man få med sig
medborgarna.
Hur länge måste då Jenaborna
ställa in sig på att bära
munskydd? En månad? Året ut?
Borgmästaren vickar på papperet
med noteringar över antalet
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smittfall i staden och tvekar en
kort sekund.
– Det kommer nog att dröja till
dess att vi har ett vaccin.
Lina Lund
lina.lund@dn.se

Fakta. Först med
munskyddsplikt

böter om motsvarande drygt 500
kronor. För att inte tära på
vårdens resurser införde staden
en kampanj som uppmanade
invånarna att sy sina egna
munskydd.
Den 29 april infördes
munskyddsplikt över hela
Tyskland och kravet gäller
tillsvidare.

Som första stad i Tyskland införde
Fakta. Skapade
Jena krav på att allmänheten
måste bära munskydd när de
modellstäder
vistas i bland annat butiker och i
kollektivtrafiken. Kravet infördes i En forskargrupp vid Johannes
tre steg med start 2 april. Den
Gutenberg-Universitetet i tyska
som bryter mot kravet riskerar
Mainz har under våren studerat
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vilken effekt munskydden kan ha
haft för att minska spridningen av
covid-19 i Jena. För att göra det
har de skapat ”modellstäder” och
inhämtat data från regioner runt
om i Tyskland där situationen i
slutet av mars påminde om den i
Jena.
Datan har justerats med
hänvisning till bland annat
befolkningstäthet, genomsnittsålder och tillgången till läkare
och apotek per capita. Forskarna
kommer fram till att 20 dagar efter
att Jena införde krav på att bära
munskydd hade antalet
rapporterade fall stigit blygsamt,

från 142 till 158. I modellstäder
utan munskyddsplikt hade siffran
stigit från 143 till 205 under
samma period.
Forskarnas resultat har ännu inte
genomgått en referentgranskning,
så kallad peer-review och resultaten skall därför tolkas med
försiktighet.
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– Indien vill ha fred, men vid en
provokation är Indien kapabelt
att ge ett passande svar, sade
Narendra Modi i ett tv-sänt tal.
Konflikten ska, enligt The
Guardian, ha uppstått när en
TORSDAG 18 JUNI 2020
indisk officer knuffades ned i en
Indiens premiärminister
ravin, vilket ledde till att 600
Narendra Modi bröt på
soldater slogs med knytnävar och
onsdagen tystnaden om de 20
järnrör till sent in på natten. Flera
indiska soldater som ska ha
av dem föll mot sin död i de
dödats i sammandrabbningar
branta dalgångar som
med kinesiska trupper längs
kännetecknar den bergiga
med den omtvistade gränsen.
Även ett okänt antal kineser ska Galwandalen i Ladakhregionen i
Himalaya., skriver TT.
ha dödats.
Såväl Indien som Kina har ökat
sin militära närvaro i området

Modi varnar Kina
efter det dödliga
gränsbråket
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med tusentals soldater de senaste
veckorna. Båda sidor anklagar
motparten för att ägna sig åt
provaktioner och överträdelser.
Oroligheterna är de värsta på flera
år. Kina har anklagats för att göra
territoriella anspråk i skuggan av
corona. I fallet med Indien
spekulerar många i att Pekings
kalkyl är att Narendra Modi inte
har råd med en militär konflikt
när pandemifallen fortsätter öka
och landets ekonomi stadigt går
mot en kraftig lågkonjunktur.
Men på onsdagen twittrade den
indiske premiärministern till sina
60 miljoner följare:

”Indien kommer kraftfullt att
skydda varje tum av vårt
territorium. […] Våra soldaters
uppoffringar kommer inte att ha
varit förgäves.”
Indien hävdar att 43 kinesiska
soldater omkom i
våldsamheterna, men den
uppgiften har inte bekräftats av
Kina.
Kinas utrikesminister Wang Yi
anklagar indiska trupper för att ha
provocerat fram konfrontationen
på måndagen, skriver New York
Times.
– Den indiska sidan får inte
missbedöma den nuvarande
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situationen och får inte
underskatta Kinas bestämda
avsikt att skydda territoriell
suveränitet, sade Wang Yi till
Indiens utrikesminister
Subrahmanyam Jaishankar på
onsdagen, enligt ett uttalande från
Peking.
Trots det höga tonläget ska
länderna ha kommit överens om
en omedelbar nedtrappning,
rapporterar AFP.
Ossi Carp
ossi.carp@dn.se

Pia Gripenberg:
Angela Merkel
sitter på lösningen
för EU under
pandemin
TORSDAG 18 JUNI 2020

Många miljarder euro står på
spel när EU:s stats- och regeringschefer möts på
midsommarafton för ett nytt
toppmöte.
Få tror på ett genombrott i
samtalen om hur särskilt
drabbade länder ska stöttas i
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coronakrisen. I stället handlar
mötet om att ledarna klargör
sina positioner. Utifrån det kan
Angela Merkel driva igenom en
kompromiss när Tyskland blir
ordförandeland den 1 juli.
Fredag förmiddag bänkar sig
Stefan Löfven och 26 andra
europeiska stats- och
regeringschefer inför ännu ett
toppmöte via video. Det handar
om att bli överens om dels en
långtidsbudget, dels en
återhämtningsfond – en
coronafond.
Det handlar om ofattbart mycket
pengar. Långtidsbudgeten för

åren 2021–2027 uppgår till 1100
miljarder euro (runt 11500
miljarder kronor) i EUkommissionens senaste förslag.
Kommissionens förslag på
återhämtningsfond, först lanserad
av Frankrike och Tyskland, är på
750 miljarder euro (nästan 8000
miljarder kronor). Fonden är
tänkt att stötta de EU-länder som
är hårdast drabbade av covid-19,
vara tillfällig och gå till branscher
och regioner som investerar i
klimatomställning, digitalisering
och annat som kommissionen
prioriterar.
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De 27 medlemsstaterna är djupt
oeniga. Bråken rör främst fem
områden:
1. Coronafondens storlek
När Frankrike och Tyskland
presenterade coronafonden var
den på 500 miljarder euro. EUkommissionen höjde summan till
750 miljarder euro. På fredag lär
flera medlemsstater, med
Nederländerna i spetsen,
argumentera för att fonden ska
krympa.
Nästan 8 000 miljarder kronor är
mer än en och en halv gånger
Sveriges BNP. Samtidigt ska man
komma ihåg att den kris som följt

i covid-19:s spår pekas ut som den
värsta sedan andra världskriget.
Extraordinära kriser kräver
extraordinära politiska åtgärder.
Vanligtvis budgetrestriktiva
Tyskland har lanserat enorma
nationella stödpaket som länder i
södra Europa inte alls klarar
utifrån sina statsfinanser. Striden
på toppmötet handlar om vad som
ska göras på EU-nivå och vad som
ska göras nationellt.
2. Bidrag eller lån?
Angela Merkels och Emmanuel
Macrons coronafond skulle enbart
dela ut bidrag. Kommissionen har
i sitt förslag delat upp fonden i
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500 miljarder euro i bidrag och
250 miljarder i lån. Sverige,
tillsammans med Danmark,
Nederländerna och Österrike
anser att fonden enbart ska låna
ut pengar. Finland är också på den
linjen.
3. Hur ska pengarna fördelas?
För att räkna ut vilka länder som
behöver stöttas har EUkommissionen bland annat utgått
från arbetslöshetssiffror från 2015
och framåt. Det ger mest till
Italien och Spanien, som förstås
är nöjda.
Men flera länder i öst är
missnöjda. De vill att BNP spelar

större roll. När den så kallade
Visegradsgruppen möttes nyligen
hade till exempel Tjeckien och
Ungern de invändningarna.
4. Vem ska betala för fonden?
Kommissionen vill låna pengar på
finansmarknaden med EUbudgeten som säkerhet. Lånen ska
betalas tillbaka långsiktigt med
2058 som senaste slutdatum. För
att klara betalningen och räntor
vill kommissionen ta in egna
skatter och avgifter, som handeln
med utsläppsrätter, en koldioxidtull på särskilt
klimatskadliga importvaror och

406

skatt på digitala jätteföretag som
Google.
Att kommissionen kan ta in egna
medel är kontroversiellt i många
medlemsstater, inklusive Sverige.
Nya EU-skatter måste dessutom
få klartecken av nationella och
vissa regionala parlament.
5. Långtidsbudgetens storlek
och innehåll.
Sverige, Danmark, Nederländerna
och Österrike, som kallas de
sparsamma fyra, anser att EUkommissionens budgetförslag för
2021–2027 är för generöst och att
för mycket pengar går till
traditionella områden, som

regionalstöd. För att nå en
kompromiss verkar allt fler
medlemsstater vara redo att låta
Sverige och fyra andra länder
behålla sina rabatter på
medlemsavgiften. Planen har
annars varit att rabatterna ska
bort eftersom de är kopplade till
Storbritanniens avgift, som ju har
lämnat EU.
Utifrån diskussionerna på fredag
kommer Europeiska rådets
ordförande Charles Michel, som
leder toppmötena, att i närtid
presentera ett kompromissförslag
om budget och coronafond. Sedan
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väntar ett nytt toppmöte i mitten
av juli.
Räkna med att Tysklands
förbundskansler Angela Merkel då
tar kommandot. Tyskland är från
den 1 juli och ett halvår framåt
ordförandeland i EU. Hon vill
säkert ha klart långtidsbudget och
coronafond snarast möjligt för att
i stället få utrymme att driva
frågor som Tyskland prioriterar,
som klimatarbetet, och för att få
ihop en överenskommelse med
Storbritannien om ett nytt
samarbetsavtal.
Det skulle inte förvåna om Angela
Merkel redan nu skissar på en

egen kompromiss att presentera
för sina kollegor när de möts i juli.
Då väntas alla mötas fysiskt i
Bryssel. Det är en förutsättning
för att nattliga uppgörelser kan
förhandlas fram i olika
konstellationer i korridorerna.
Pia Gripenberg
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50 miljoner bin
hittades döda
TORSDAG 18 JUNI 2020

En region i Kroatien larmar om
naturkatastrof sedan 50
miljoner bin har hittats döda i
veckan. Händelsen belyser ett
växande globalt fenomen som
kan hota världens
livsmedelsförsörjning.
Biodlare i regionen Medimurje
nära gränsen till Ungern fick en
chock i måndags när de möttes av
”en matta” av miljontals döda bin
på marken.

– Det har troligen förgiftats av
bekämpningsmedel. När
analyserna har gjorts får vi veta
om det exempelvis beror på
besprutning av potatis eller raps,
säger Ana Pepelko, en biodlare
från staden Gardinovac, till den
nationella tv-kanalen HRT.
Massdöden av kroatiska bin
illustrerar ett växande problem på
global nivå – att populationen av
bin och andra pollinatörer
minskar dramatiskt.
Bara i fjol försvann 40 procent av
USA:s honungsproducerande bin,
och i Brasilien dog 500 miljoner
bin på tre månader.
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Orsakerna till att världens bin blir
färre är omtvistade.
En faktor är ökande monokultur,
alltså att en och samma gröda
odlas på stora sammanhängande
områden. En annan är
bekämpningsmedel av olika slag.
Men bina hotas också av parasiter
och av klimatförändringarna.
För människan är bin och andra
pollinerande insekter extremt
viktiga. 84 procent av världens
kommersiellt odlade grödor
pollineras av insekter, och USA:s
jordbruksdepartement har räknat
ut att var tredje tugga mat som

amerikanerna sätter i sig är
beroende av bins arbete.
Med andra ord hotas världens
livsmedelsförsörjning om vi inte
kan rädda bina.
FN:s jordbruksorgan FAO har
slagit larm om detta. Så här heter
det i en rapport 2019 om hoten
mot bina:
”Om trenden fortsätter kommer
nyttiga grödor som frukt, nötter
och många grönsaker att ersättas i
ökande grad med stabila grödor
som ris, majs och potatis, vilket
leder till en obalanserad diet.”
I Medimurje i Kroatien kallar
lokala myndigheter det inträffade
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en naturkatastrof. Biodlarna ska
få 200 euro per tömd bikupa. Men
de är inte nöjda och menar att
skadorna inte går att reparera.
Ingmar Nevéus

Spansk
borgmästare vill
rädda hotad staty
TORSDAG 18 JUNI 2020

Ska upptäckaren Christofer
Columbus störtas från sin över
50 meter höga pelare intill
Barcelonas hamn? Det vill
borgmästare Ada Colaus
anhängare, men hon vill rädda
det berömda turistmålet.
Colaus parti Comú-Podem
identifierar sig helhjärtat med
amerikanska åsiktsfränder i Black
lives matter-rörelsen som vill göra
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rent hus med statyer över forna
tiders kolonialister. På tisdagen
krävde partiets gruppledare i det
katalanska parlamentet, Jéssica
Albiach, att
Columbusmonumentet avlägsnas:
– Han var rasist och
främlingshatare.
I 130 år har den genovesiske
sjöfararen, med pekfingret sträckt
mot väster, dominerat
havsutsikten i slutet av Barcelonas
berömda turiststråk La Rambla.
Det pampiga monumentet över
mannen som trodde sig segla mot
Indien men nådde Bahamasöarna,
är en flitigt använd symbol i

stadens turistpropaganda och ett
av dess mest slitstarka
vykortsmotiv.
Colau, vars väljare och
partikamrater ofta hyser extremt
radikala åsikter, har under sina år
vid makten visat sig vara en
verklighetssinnad pragmatiker.
Att förstöra statyn skulle skada
stadens rykte, menar hon och
försöker nu övertyga sitt eget
läger att nöja sig med en
inskription på monumentets
sockel, där ”amiralens”
ogärningar i kolonialismens tjänst
redovisas.
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Columbus är omtyckt bland
katalanerna, så pass att många av
ortens historiker på fullt allvar
hävdar att han var katalan, inte
italienare. Teorin, som först
lanserades 1932 av chefen för
Perus nationalbibliotek, stöds i
dag av inflytelserika katalaner i
separatistlägret. Att värdera om
Columbus från hjälte till skurk
blir inte helt lätt. Att rena
Barcelonas silhuett från koloniala
spår skulle också bli ett drygt
arbete. Många av stadens
vackraste palats, inklusive
arkitekten Gaudís praktverk, är
resta med förmögenheter från

socker-, tobaks och kaffeplantager
i Karibiens slavekonomier.
Nathan Shachar
naranjal@gmail.com
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stödköp av amerikanska
sojabönor.
”Trump ... tog upp det
amerikanska presidentvalet, och
hänvisade till Kinas ekonomiska
möjlighet att påverka pågående
TORSDAG 18 JUNI 2020
valkampanjer, och vädjade om Xis
Den tidigare nationelle
hjälp för att kunna vinna”, skriver
säkerhetsrådgivaren John
Bolton i en memoar som ska
Bolton hävdar i en ännu icke
publiceras den 23 juni, men som
publicerad bok att president
Donald Trump bett Kinas ledare Vita huset vill stoppa.
Regeringen i USA har stämt
om hjälp för att bli omvald.
I ett möte mellan Kinas president Bolton i ett försök att stoppa
Xi Jinping och Trump i juni 2019 i boken om hans tid i Vita huset.
samband med G20-toppmötet ska TT
Trump ha bett om kinesiskt

Bolton: Trump
bad Kina om
hjälp i valet
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Rekordökning
av corona i
Brasilien

Världshälsoorganisationen WHO
bedömer däremot Brasilien som
ett fortsatt stort orosmoln, och ser
inga tecken på att spridningen har
minskat.
TT-Reuters

TORSDAG 18 JUNI 2020

Brasilien. I Brasilien registrerade
nästan 35 000 nya fall av
coronasmittade under tisdagen,
och ytterligare 1 282 nya dödsfall i
covid-19. Walter Braga Netto,
presidentkanslichef, beskriver
situationen som under kontroll,
och säger att per capita-talen är
lägre än i vissa europeiska länder.
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700
TORSDAG 18 JUNI 2020

personer, drygt, har kämpat med
att få bort bränslespill från ytan
på en flod som drabbades av
dieselutsläpp på över 21000 ton
nära staden Norilsk den 29 maj.
Ryssland uppgav på onsdagen att
man lyckats rena flodytan från det
katastrofala bränsleutsläppet.
TT-AFP

Flyg till Peking
stoppas
TORSDAG 18 JUNI 2020

Kina. Fler än tusen flyg till och
från Peking stoppas, för att
förhindra spridningen av
coronaviruset, som har blossat
upp i den kinesiska huvudstaden.
Under måndagen rapporterades
31 nya fall, vilket gör att det totala
antalet fall sedan förra torsdagen
är uppe i 137, i det värsta utbrottet
i staden sedan februari.
Det nya utbrottet tros ha startat
på matmarknaden Xinfadi, och
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minst 30 bostadskomplex har
belagts med hårda restriktioner.
TT-AFP-Reuters

al-Assads farbror
dömd till
fängelse
TORSDAG 18 JUNI 2020

Frankrike. En domstol i Frankrike
har dömt Syriens president
Bashar al-Assads farbror till fyra
års fängelse för att bland annat ha
tvättat pengar för att skapa en
fransk fastighetsportfölj. 83-årige
Rifaat al-Assad befanns skyldig till
att ha använt syriska statliga
medel för att köpa hus och kontor
värda 90 miljoner euro (945
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miljoner kronor). De tillgångarna
ska nu konfiskeras.
Rifaat al-Assad ledde Syriens
ökända säkerhetsstyrkor på 1970och 1980-talen.
TT-AFP

Svensk politiker
dömd till
fängelse
TORSDAG 18 JUNI 2020

Turkiet. Den kurdisk-svenska
politikern Lütfi Baksi har dömts
till sex års fängelse i Turkiet för
påstått samröre med en
terrororganisation. Själv menar
Baksi, som befinner sig i Sverige,
att han utsätts för förföljelser.
En domstol i Diyarbakir i sydöstra
Turkiet dömde på onsdagen Lütfi
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Baksi till sex år och tre månaders
fängelse, berättar han för TT.
77-årige Lütfi Baksi, som är far till
författaren Kurdo Baksi och
tidigare riksdagsledamoten Nalin
Pekgul (S), var tidigare partiledare
TORSDAG 18 JUNI 2020
för det prokurdiska partiet Kadep.
Han är svensk medborgare och
Honduras. Juan Orlando
sedan åttiotalet bosatt i Sverige.
Hernández, Honduras president,
TT
har diagnostiserats med covid-19.
Hernández, som suttit på
presidentposten sedan 2014, säger
att han började känna sig dålig
under helgen och nu får vård.
– De har rekommenderat vila,
men jag kommer att fortsätta

Honduras
president
coronasmittad
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jobba på distans och genom mina
medarbetare, säger han i ett tvsänt tal till nationen.
Centralamerikanska Honduras
har hittills rapporterat strax under
10 000 bekräftade fall av covid-19,
330 människor har dött i
sjukdomen.
TT-Reuters

Norwegian flyger
i Sverige
TORSDAG 18 JUNI 2020

Norwegian återupptar flygandet
till och från Sverige efter
coronavirusets spridning. Det
handlar om tre inrikeslinjer och
tio utrikeslinjer.
Flygbolaget meddelar också att
man börjar flyga 76 flyglinjer från
och med första juli. Linjerna
omfattar både inrikes och utrikes
destinationer inom Europa.
TT
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att medverka i den kontroversiella
sammankomst som hölls på hotell
Sheraton i Stockholm den 24–25
januari 2019. Förutom
ambassadören deltog Angela Gui,
dotter till den i Kina fängslade
FREDAG 19 JUNI 2020
Rättegången mot Sveriges förra svenske medborgaren Gui Minhai,
den kinesiske affärsmannen Kevin
Kina-ambassadör Anna
Lui samt dennes assistent John
Lindstedt avslutades med att
Mewella.
åklagaren yrkade på villkorlig
Sheraton-mötet spårade ur när
dom. Lindstedts
Angela Gui blev utpressad av John
försvarsadvokat är däremot
Mewella. Hon slog larm till UD i
förvissad om att det blir ett
Stockholm varpå Säkerhetspolisen
friande utslag.
Målet gäller om ambassadör Anna inledde en utredning.
Lindstedt agerat brottsligt genom Åtalet mot Lindstedt gäller brott
mot Sveriges säkerhet. Detta

Anna Lindstedts
advokat tror på
en friande dom
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enligt en aldrig tidigare använd
lagparagraf ”egenmäktighet vid
förhandling med främmande
makt”.
– Det har inte förekommit
egenmäktighet, det har inte
förekommit förhandling och inte
någon främmande makt. Det är
skönt att rättegången är över. Vi
har fått föra fram Anna Lindstedts
besked om vad som verkligen
hänt. Vi övertygade om en
frikännande dom, säger
försvarsadvokaten Conny
Cedermark till DN.
På den sjunde rättegångsdagen
sammanfattade åklagaren Henrik

Olin i sin slutplädering
åklagarsidans syn. Upprinnelsen
till mötet på Sheraton var att
kommunistdiktaturen Kina vill få
tyst på den kampanj som Angela
Gui driver för att få fadern Gui
Minhai frisläppt.
Kinas redskap blev, enligt
åklagaren, affärsmannen och
Sverigevännen Kevin Liu eftersom
fallet Gui Minhai alltsedan 2015
varit en svår belastning på
relationerna Sverige-Kina.
– Anna Lindstedt hade fått ett
stort förtroende för Kevin Liu och
tog okritiskt del av Kevin Lius
önskan att etablera kontakt med
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Angela Gui. Anna Lindstedt som
var stukad av att hon misslyckats
med sitt uppdrag i Peking såg i
den här
situationen en möjlighet till en
viss upprättelse, hävdade Henrik
Olin inför rätten.
Det är en beskrivning som gör
advokat Cedermark upprörd, och i
rättssalen talade han om att
återupprätta Anna Lindstedts
heder.
– Hon har velat verka för en
svensk medborgares frigivning.
Någon revansch har inte funnits i
tankarna över huvud taget, säger
Conny Cedermark till DN.

Straffsatsen i lagen är minst ett
års fängelse. UD har klargjort att
om Lindstedt skulle dömas enligt
åtalet mister hon troligen sin
anställning. Med tanke på detta
och då det inte finns någon risk
för återfall nöjde sig åklarare
Henrik Olin med att yrka på
villkorlig dom på böter eller
samhällstjänst.
– Villkorlig dom är en sorts
varning kan man säga. Om man
inte begår något ytterligare brott
så betyder det ingenting, förklarar
Henrik Olin för DN.
Under förmiddagen hade
försvaret kallat den svenske
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entreprenören Niclas Adler som
hördes på videolänk. Niclas Adler
kom till Sheraton-mötet för att
erbjuda Angela Gui en
anställning.
Niclas Adler har i förhör med
Säpo sagt att han inte gjort några
affärer med Kevin Liu. Men
Adlers vittnesmål desavouerades
till stora delar när åklagaren
Henrik Olin kunde visa att Adler i
själva verket både varit och är
aktiv i en rad bolagsbildningar
finansierade av Kevin Liu.
Åtalet har till stor del handlat om
att Anna Lindstedt skulle gått
bakom ryggen på UD i Stockholm.

Under rättegången har sex chefer
inom utrikesförvaltningen vittnat,
men samtliga bakom stängda
dörrar med hänvisning till utrikes
sekretess. De två pensionerade
ambassadörer som försvaret kallat
som vittnen, Mikael Lindström
och Anders Lidén underströk att
ambassadörer har stor frihet att
agera och inte behöver rapportera
allt de gör.
När det gäller att följa
utrikesförvaltningens skrivna och
oskrivna regler har åklagare och
försvarare haft helt motsatt syn på
om det är Lindstedt eller hennes
UD-chefer som brustit. Torsdagen
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blev en kraftmätning där bägge
parter kritiserade motsidans sätt
att att återge vad som sagts under
rättegången. Stämningen blev
stundtals så irriterad att
rådmannen Anna Flodin
tvingades ingripa.
Tingsrätten meddelar sin dom den
10 juli.
Mikael Holmström
mikael.holmstrom@dn.se

Bakgrund.
7 oktober 2015

Bokförläggaren och svenske
medborgaren Gui Minhai förs från
Thailand bort till Kina.
20 januari 2018
Under en tågresa i Kina med
svenska diplomater grips han åter.
14–15 januari 2019
Lindstedt möter i Kina
affärsmännen Kevin Liu och John
Mewella. De ”brainstormar” om
hur de ska få Gui Minhai fri och
idén kläcks om ett möte i Sverige.
24–25 januari 2019
De tre möter Gui Minhais dotter
Angela Gui på Hotell Sheraton i
Stockholm. Mötet går illa och
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anmäls av Angela Gui till UD som
kallar hem Lindstedt.
24 februari 2020
Gui Minhai döms till 20 års
fängelse.
5 juni 2020
Rättegången mot Anna Lindstedt
inleds.

Hédi Fried får FNförbundets pris
FREDAG 19 JUNI 2020

Författaren och Förintelseöverlevaren Hédi Fried tilldelas
Svenska FN-förbundets pris för
mänskliga rättigheter. Hon får
priset efter att ha ”ägnat sitt liv åt
att berätta om nazismens
framväxt och gärningar på 1930och 40-talen”. Hédi Fried säger
att det är en ära att få priset.
– Det är en bekräftelse på att det
jag har gjort har haft betydelse
och resultat. Ensam är inte stark.
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Tillsammans kan vi försöka få en
värld där aggression och hat inte
råder längre – utan empati,
närhet och kärlek.
TT

Bolton: Trump
hyllade Kinas
omskolningsläger
FREDAG 19 JUNI 2020

Korrupt, chockerande ignorant
och slående inkompetent. Så
beskrivs Donald Trump av den
tidigare säkerhetsrådgivaren
John Bolton i en ny bok. Bolton
anklagar Trump för att ha bett
Kina om hjälp att vinna
presidentvalet 2020 och påstår
även att presidenten hyllat
Kinas omskolningsläger för
uigurer.
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New York

– Jag tycker inte att han har
kompetensen som krävs för att
klara av jobbet, säger Bolton i en
intervju med nyhetskanalen ABC
News.
Anklagelserna mot Trump
publiceras i ett utdrag av ”The
room where it happened”, en ny
bok av presidentens förre
säkerhetspolitiska rådgivare John
Bolton. Donald Trump och
justitiedepartementet har in i det
sista försökt stoppa bokens
publicering. De har bland annat
hotat med att förbjuda alla
bokhandlar i USA från att sälja

den. Men utspelet tycks ha fått
motsatt effekt, då boken i stället
dominerar nyhetsflödet i USA.
I boken påstår Bolton, som var en
av Trumps närmaste rådgivare
2018–2019, att Trump ”vädjade
till” Xi Jinping om att investera i
amerikanskt jordbruk, för att öka
Trumps chanser att vinna
presidentvalet i de delstater som
kan gynnas av handel med Kina.
Bolton skildrar en Trumpadministration präglad av öppen
korruption, där presidenten
regelbundet låter personliga
intressen styra utrikespolitiken.
Konsekvent i Boltons bok är,
428

enligt de som läst den, bilden av
en president som prioriterar
personliga intressen och fåfänga
framför USA:s nationella
säkerhet.
”Trump presidentskap bottnar
inte i filosofi, en stor strategi eller
sakpolitik. Den bottnar i Trump”,
skriver Bolton, enligt utdraget i
Wall Street Journal.
– Om han trodde att det gick att
ordna ett fototillfälle med Kim
Jong-Un så lades stor vikt vid
fototillfället och pressens
reaktioner på det, men lite eller
ingen vikt lades på vad ett sådant

möte skulle åstadkomma, säger
Bolton i en intervju med ABC.
Senatorn Kamala Harris, en av de
personer som Joe Biden överväger
att nominera som vicepresident,
skrev på Twitter att Trump nu
anklagats för att ha bett tre
utländska regeringar om hjälp att
vinna presidentval.
”Han frågade Ryssland. Han
frågade Ukraina. Han frågade
Kina. Det kommer inte hindra
USA från att rösta på Joe Biden i
november.”
Trump ska, enligt Bolton, även ha
uttryckt tydligt stöd för Kinas
kontroversiella omskolningsläger
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för uigurer. I boken beskriver
Bolton hur Trump direkt frågade
honom varför de kritiserar Kina
för lägren, som Trump såg som en
bra idé. Under en middag med Xi
Jinping ska Trump ha uppmanat
Kinas president att bygga
omskolningslägren, för att Trump
tyckte att det var ”rätt sak att
göra”, enligt Bolton.
I Wall Street Journals utdrag
träder det fram en bild av en
kinesisk regering som betraktar
Trump som en nyttig idiot. Bolton
skildrar bland annat ett möte om
handelsavtal där Kinas delegation
visade uppenbar förtjusning över

att den oerfarne Jared Kushner
skulle sköta USA:s förhandlingar.
Bilden stämmer även med en rad
färska rapporter i amerikanska
nyhetsmedier, där kinesiska
politiker erkänt att de skulle
föredra fyra år till med Trump i
Vita huset, eftersom de tror att
han skulle göra USA geopolitiskt
svagare. Bloomberg Businessweek
publicerade i veckan intervjuer
med en mängd inflytelserika
kinesiska politiker som förklarade
varför de hoppas att Trump
vinner valet. De är fullt medvetna
om Trumps retoriska attacker mot
Kina, men de hoppas att fyra år
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till med Trump skulle innebära att
USA fortsätta klippa banden med
viktiga utrikespolitiska allierade,
vilket därmed försvagar USA:s
globala makt, medan Kina gynnas.
Enligt Boltons bok gjorde
Demokraterna ett stort misstag
när de snävt fokuserade riksrätten
mot Trump på mutskandalen
kring Ukraina, när det fanns gott
om andra utrikespolitiska
kontroverser där Trump kan ha
brutit mot lagen.
Men Boltons agerande får
samtidigt kritik från de jurister
som arbetade med Demokraterna
under riksrätten.

Daniel Goldman, en av juristerna,
kritiserar Bolton för att han
vägrade vittna under riksrätten
för att i stället försöka tjäna stora
pengar på ett bokkontrakt.
Boltons anklagelser bör även ses i
ljuset av en valkampanj där
Trumps kampanjstab envist
försökt utmåla Joe Biden som en
alltför Kina-vänlig politiker. Den
strategin kan få problem efter
veckans anklagelser från Bolton.
Med dråplig tajming publicerade
Asia Times i veckan en intervju
med Trumps tidigare
kampanjchef och rådgivare Steve
Bannon, som sade att ”hela valet
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kommer att handla om Kina”. Så
kan det mycket väl bli, men
debatten ser inte ut att äga rum på
Trumps planhalva.
Demokraterna har redan lanserat
en armada av reklamfilmer som,
med citat från Boltons bok,
attackerar Trump för att vara
Kinas knähund.
Martin Gelin

Polis riskerar
dödsstraff efter
dödligt ingripande
FREDAG 19 JUNI 2020

En av de två poliser som åtalats
för inblandning i
dödsskjutningen av Rayshard
Brooks riskerar livstidsstraff
eller dödsstraff om han fälls,
rapporterar Reuters.
Rayshard Brooks sköts tills döds
med två skott i ryggen av en
polisman i Atlanta när han
försökte undvika ett gripande
förra fredagskvällen. Skjutningen
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orsakade en ny våg av protester
mot polisens våld mot svarta. Nu
åtalas polisen för mord.
Skjutningen av 27-årige Rayshard
Brooks inträffade den 12 juni på
en parkeringsplats utanför en
snabbmatsrestaurang i Atlanta.
Polisen kallades till platsen efter
ett samtal om att en man, som
verkade berusad, inte ville flytta
på sin bil.
I samband med ingripandet kom
Brooks över ett av polisens
elchockvapen som han riktade
mot två poliser medan han
försökte springa ifrån dem. Efter
att han vänt sig om avfyrade en av

poliserna tre skott, varav två
träffade Brooks i ryggen.
Enligt utlåtandet från
rättsläkarmyndigheten i Fulton
County avled 27-åringen av
blodförlust och skador på inre
organ, orsakade av skotten.
Polisen som skötw w Rayshard
Brooks avskedades omedelbart
efter händelsen, som spädde på
protesterna mot rasism och
polisvåld vilka pågått i USA sedan
afroamerikanen George Floyd
dödades i samband med ett
polisingripande i Minneapolis den
25 maj.
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Bland annat brändes
snabbmatsrestaurangen nära
brottsplatsen ned och bilar i
området sattes i brand.
Demonstrationerna pågick långt
in på natten och polis sköt tårgas
mot folksamlingen.
Nu har åtal väckts på elva
punkter, däribland mord och
angrepp med dödligt vapen, mot
polismannen som sköt Rayshard
Brooks. Om han döms riskerar
han livstids fängelse eller
dödsstraff, skriver Reuters.
Den andra polisen åtalas också för
inblandning i skjutningen. Han
kommer att samarbeta med

utredningen genom att vittna mot
sin före detta kollega. Mannen har
tagits ur tjänst.
Efter händelsen fördömde
borgmästaren i Atlanta, Keisha
Bottoms, polisens ingripande och
menade att Rayshard Brooks inte
utgjorde någon fara för polisen vid
tillfället. Hon sade att det är
”orimligt att ett ingripande för
misstänkt rattfylleri ska leda till
att man dödas.”
Gustav Olsson
gustav.olsson@dn.se
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Martin Gelin:
Stora protester
väntas på
minnesdagen för
slaveriets
avskaffande

ledig dag. I år infaller den i dag,
fredag, och väntas sammanfalla
med rekordstora protester mot
polisvåld och rasism över hela
USA.
New York.

Anda sedan slutet av 1800-talet
har miljontals människor i USA
hedrat slaveriets avskaffande
under en minnesdag känd som
Juneteenth. I år förväntas
FREDAG 19 JUNI 2020
minnesdagen bli mer
Flera amerikanska delstater och uppmärksammad än någonsin.
städer, däribland New York, har Hundratals amerikanska företag
för första gången gjort
och arbetsplatser har för första
minnesdagen för slaveriets
gången gjort det till en ledig dag,
avskaffande, Juneteenth, till en
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såväl som flera delstater och
städer, bland annat New York.
Enorma demonstrationer
planeras i ett femtiotal storstäder,
som en fortsättning på de
landsomfattande protester mot
polisvåld och rasism som präglat
USA under juni.
– Vi lever just nu i ett av de största
ögonblicken i
medborgarrättsrörelsens historia.
På papperet fick vi vår frihet för
århundraden sedan. Men nu söker
vi verklig frihet, säger Hawk
Newsome, en av grundarna av
New Yorks lokala Black lives

matter-rörelse, till Wall Street
Journal.
Protesterna sammanfaller nu med
en landsomfattande debatt om
USA:s historiska skuld från
slaveriet. Flera städer och
delstater har under de senaste
veckorna plockat ner eller flyttat
statyer som hedrar
sydstatsgeneraler och slavägare,
efter mångåriga protester från
svarta och antirasister. I
Richmond, som var sydstaternas
huvudstad under inbördeskriget,
ska en staty av sydstaternas
general och slavägare Robert Lee
plockas ner. Debatten om
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statyerna är kulmen på en
eskalerande konflikt om den
amerikanska söderns
historieskrivning. De som
kritiserar statyerna poängterar att
de inte uppfördes direkt efter
inbördeskriget, utan först i början
av 1900-talet när svarta i södern
började få nya rättigheter. De
betraktas därmed som ett sätt för
söderns vita att försöka påminna
sina svarta grannar om att det
fortfarande är sydstaternas
värderingar som gäller i södern.
Bryan Stevenson, en berömd
jurist och medborgarrättsaktivist i
Alabama, brukar säga att den

amerikanska södern förlorade
inbördeskriget, men de vann
berättelsen om kriget.
Slaveriet avskaffades när kriget
var över, men rasismen,
segregationen och
diskrimineringen överlevde.
Myterna om att sydstaterna
startat kriget med ädla motiv om
regionalt självbestämmande har
länge präglat söderns
historieskrivning. I själva verket
är alla seriösa historiker i USA
sedan länge överens om att kriget
startades för att sydstaterna ville
bevara slaveriet som social och
ekonomisk institution.
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Debatten om söderns skuld var
länge låst av den amerikanska
politikens djupa skyttegravar och
polarisering. Men den här
sommaren verkar något ha
förändrats. Monument och statyer
har plockats ner i dussintals
städer och den populära
rallyserien Nascar, som främst
lockar en vit konservativ publik,
kom nyligen med besked att de
förbjuder sydstatsflaggan från alla
publikevenemang. Filmen ”Borta
med vinden”, som lägger ett
romantiskt skimmer över
slaveriets tyranni, plockades
tillfälligt bort från

strömningstjänster och har nu
återvänt med en tillagd
historielektion om inbördeskriget.
Donald Trump, som inte brukar
bry sig om vad kritiker säger,
tvingades flytta sitt planerade
kampanjtal i Tulsa, Oklahoma,
efter att kritiker sade att det var
olämpligt att hålla det just på
Juneteenth.
En av den amerikanska söderns
stora författare, William Faulkner,
brukade säga att historien aldrig
dör i södern. Men den här
sommaren verkar ovanligt många
amerikaner åtminstone redo att
vända blad. Unga amerikaner tar
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nu tydligt avstånd från den
nostalgiska historieskrivning som
länge präglat sydstaterna. 82
procent av amerikaner under 30
säger i en my opinionsmätning att
de stöder Black lives matter. Men
debatten är förstås inte över.
Många städer räknar med
oroligheter under helgen. Den
uppmärksammade högerextrema
demonstrationen i Charlottesville
2017 ägde rum delvis för att stödja
Robert Lee-statyn i staden. Där
omkom en antirasistisk motdemonstrant då en högerextrem
aktivist körde en bil rakt in i en
folksamling. Liknande attacker

har ägt rum i 19 städer under
sommarens demonstrationer.
Enligt Washington Post har
många av attackerna utförts av
högerextrema.
I New York, Atlanta, Washington
DC och Los Angeles har
arrangörer och aktivister planerat
demonstrationståg med tusentals
medverkande på fredagen. En stor
demonstration mot Trump
planeras även i Tulsa på lördagen,
då presidenten håller sitt stora
kampanjtal, en dag senare än
planerat.
Martin Gelin
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Fakta. Frigivandet av
slavar

Ledarna höll
avstånd i första
mötet sedan
pandemin bröt ut

Juneteenth kallas minnesdagen
för frigivandet av de sista slavarna
i USA 1865. Juneteenth är ett så
kallat teleskopord för June
FREDAG 19 JUNI 2020
nineteenth, 19 juni.
Det såg en smula spänt och
ovant ut när Emmanuel Macron
och Boris Johnson möttes i
London på torsdagen, vid deras
första fysiska möte på flera
månader.
Oenighet om reserestriktioner
och brexit stod på agendan –
men mycket tid ägnades också
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åt andra världskriget och
vänskapsbetygelser länderna
emellan.
”Vad som än händer kommer det
franska motståndets låga inte att
släckas.”
Det lovade general Charles de
Gaulle i det radiotal som han höll i
London den 18 juni 1940, efter att
tillsammans med en handfull män
ha lyckats undkomma den tyska
ockupationsmakten. Det var tack
vare Winston Churchills och den
brittiska regeringens stöd som de
Gaulle kunde återvända i triumf
fyra år senare.

Emmanuel Macron gav på
torsdagen hederslegionen till den
brittiska huvudstaden – 80 år
efter radiotalet. Endast ett fåtal
städer har tidigare fått orden.
– Jag vet att vi kommer att
fortsätta skriva en ”Tale of two
cities”, sa Macron, med syftning
på Charles Dickens historiska
roman.
Men relationen mellan Paris och
London är just nu inte på topp.
Delvis på grund av britternas
beslut att införa två veckors
obligatorisk hemkarantän för
utländska besökare, för att minska
risken för smittspridning.
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Frankrike har svarat med att
införa samma krav på britter,
samtidigt som man öppnat
portarna för besökare från EU.
Macron slapp karantän vid sitt
besök, och kunde därför träffa
Boris Johnson – om än på
lämpligt fysiskt avstånd.
Men den franska regeringen är
otålig över det den ser som
britternas isolationistiska linje
och de utdragna förhandlingarna
om brexit.
I en intervju med tidningen La
Croix sa utrikesminster Jean-Yves
Le Drian att han inte utesluter en
brexit utan avtal, och att det är

möjligt att Storbritannien inte
”förstått hela vidden av sitt EUutträde”.
80-årsdagen av de Gaulles
radiotal högtidlighölls även av
högerextrema Marine Le Pen, som
numera framställer sig som en
varm anhängare av generalens
gärning.
När Le Pen i onsdags besökte den
franska ön Île de Sein, varifrån
130 av de 400 män kom som
anslöt sig till de Gaulle i juni 1940,
blev hon dock utbuad. Många av
öns invånare minns ännu att
Nationella fronten (numera
Nationell samling) bildades av
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gamla fascister 1972 och att Le
Pens far och företrädare på
partiledarposten länge spytt galla
över de Gaulle.
Erik de la Reguera
erik@delareguera.se

24
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miljoner yen, motsvarande strax
över 2 miljoner svenska kronor,
anklagas Japans före detta
justitieminister Katsuyuki Kawai
och hans fru Anri Kawai ha
betalat för att köpa röster i
samband med fruns valkampanj
förra året.
TT-AFP
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Försök att utvisa
migrantbarn
stoppas av HD
FREDAG 19 JUNI 2020

genom presidentdekret sedan
2017. Högsta domstolen röstade
på torsdagen, med fem domare
mot fyra, för att stoppa Trumps
order.
Martin Gelin

New York. Högsta domstolen i
USA har stoppat Donald Trumps
försök att upphäva DACA, en lag
som skyddat 700 000 unga
migranter från att utvisas. Lagen
genomfördes av Barack Obamas
administration för att barn till
papperslösa skulle slippa utvisas.
Trump har försökt upphäva lagen
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tillslag mot oppositionella i den
auktoritära staten.
– Det här är ett uppenbart brott
mot den konstitutionella rätten
till ett försvar, säger en av dem till
nyhetsbyrån Reuters.
FREDAG 19 JUNI 2020
Enligt myndigheterna misstänks
Den belarusiska oppositionelle Babaryko för skattefusk och
politikern Viktor Babaryko, som penningtvätt. Tillslag har skett
anses vara president Aleksandr mot företag som har anknytning
Lukasjenkos främste rival inför till Babaryko, som själv sagt att
presidentvalet i augusti, har
syftet är att avskräcka honom från
frihetsberövats, uppger hans
att utmana Lukasjenko i valet.
advokater.
Ytterligare en potentiell
Advokaterna har inte tillåtits
motkandidat i presidentvalet,
medverka under förhören med
Svetlana Tikhanouskaja, uppger
honom, som sker efter flera
att hon mottagit hot om att

Tillslag mot
Lukasjenkos
främste rival
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hennes barn ska kidnappas. Hon
avser dock fortfarande att
kandidera, skriver Reuters.
TT

Sex gripna efter
upplopp i
Frankrike
FREDAG 19 JUNI 2020

Fransk polis har gripit sex
personer med tjetjenskt
ursprung i razzior på flera
platser i Frankrike.
Tillslaget kommer efter det att
staden Dijon under flera dagar
skakats av kravaller.
Oroligheterna ska ha sitt ursprung
i en misshandel av en 16-årig
pojke i staden tidigare i juni.
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Attacken ledde till etniskt
motiverade hämndattacker
utförda av personer med tjetjenskt
ursprung, framför allt riktade mot
stadsdelen Les Grésilles. Enligt
personer som deltagit i
oroligheterna har målet för
attackerna varit droghandlare
med nordafrikanskt ursprung.
Personer från Tyskland, Belgien
och andra platser i Frankrike
uppges ha rest till Dijon för att
medverka i kravallerna. I
måndags samlades beväpnade
män i stadsdelen. Enligt fransk
polis sköt de i luften, förstörde

övervakningskameror och satte
eld på fordon.
Det franska inrikesdepartementet
överväger att utvisa utländska
medborgare som deltagit i
våldsamheterna.
TT-AFP
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Danska gränsen
öppnas – för
vissa svenskar
FREDAG 19 JUNI 2020

Danmark. Nu öppnar Danmark
sin gräns för svenskar – men bara
skåningar, blekingar,
hallänningar, sörmlänningar och
västerbottningar är välkomna.
De reglerna gäller från den 27
juni. Regelverket vilar på statistik
över antalet smittade, och de
flesta EU-länder samt
Storbritannien omfattas.
TT

Bärföretagen vill ha
besked om
thailändsk
arbetskraft
FREDAG 19 JUNI 2020

Många bärföretag väntar
fortfarande på besked om de
thailändska bärplockarna får
komma. Men inom jordbruket
har situationen till stor del löst
sig. På Backa jordgubbsodling
kommer bären i år att plockas
av skolungdomar och
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agrikulturstudenter från
Ukraina.
Svenska bärföretag har under
våren uttryckt stor oro inför
sommaren, eftersom den
utländska arbetskraft som i
normala fall utgör en stor del av
arbetsstyrkan mötts av hinder till
följd av coronapandemin.
I början av juni kom besked från
thailändska myndigheter om att
man inte kommer att tillåta
säsongsarbetare att åka till varken
Finland eller Sverige. Beskedet
verkar dock inte vara slutgiltigt.
Den thailändska ambassaden i
Stockholm meddelar att det

”pågår samtal” om bärplockarna
och att man kommer rapportera
så fort man nått ett beslut.
Samtidigt börjar tiden bli knapp
för de svenska bärföretagen.
– Vi behöver ett besked senast
nästa vecka, annars blir det för
sent, säger Sylve Björkman som är
vd på bärföretaget Ransäters
Invest, vars säsongsanställda
vanligtvis utgörs av thailändsk
arbetskraft.
Fram till den 16 juni i år hade
bara 500 ansökningar om
arbetstillstånd för bärplockade
inkommit till Migrationsverket,
jämfört med fjolårets 6 200.
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Enligt landsbygdsminister Jennie
Nilsson är det troligt att tillgången
på skogsbär kommer minska
kraftigt. Hon tycker beroendet av
den utländska arbetskraften är en
sårbarhet, men tror att det kan
underlätta för skogsbärsföretagen
om de anmäler in lediga tjänster
till Arbetsförmedlingen.
– Då kan fler arbetssökande i
Sverige få möjlighet att söka jobb
inom branschen, säger hon i en
kommentar till DN.
För jordgubbsodlarna ser läget
lagom till midsommar desto
bättre ut. De svenska
jordgubbsplantagerna brukar

främst bemannas av arbetskraft
från Rumänien, Bulgarien,
Ukraina och Polen. Därför har de
inte påverkats av de thailändska
myndigheternas restriktioner i
lika stor utsträckning som de
företag vars inkomstkälla är vilda
bär.
– Det har varit lättare för de som
brukar ta in arbetskraft från flera
olika länder eftersom alla länder
agerat så olika, säger Marcus
Söderlind, som är ordförande för
LRF Trädgård.
– Tack vare de politiska besluten
där EU öppnade upp och Sverige
hävde reseförbud från tredje land
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för livsmedelssektorn har de flesta
säsongsarbetare ändå kunnat
komma.
Han tycker att debatten om
utländsk arbetskraft varit något
förenklad. Att plocka jordgubbar
är inte lika lätt som många tror,
menar han, och det går inte att
placera vem som helst på
plantagerna.
– Man måste både vara flink i
fingrarna, fysiskt uthållig och
oerhört noga med kvaliteten. För
det finns ingen vara som är så
känslig som jordgubben.
Dessutom kan inte alla vara nya

samtidigt, det måste finnas en bas
av sådana som vet vad de gör.
På Backa jordgubbsodling i Heby
skulle de röda bären plockats av
säsongsarbetare från Filippinerna.
Planen var att de skulle komma i
början av juni, men odlaren
Stefan Kallin fick tänka om.
– Vi hade ansökt om tillstånd
redan vid årsskiftet. Det var
mycket pappersarbete och vi lade
ut 2 000 kronor per person. Att
det här coronaviruset skulle
komma hade man ju aldrig
kunnat tro. De pengarna fick vi ju
inte tillbaka, säger han.
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Efter några inlägg på Facebook
fick de in ansökningar från unga
lokalbor som nu kommer hjälpa
till på odlingarna, tillsammans
med två utbytesstudenter från
Ukraina som hittat jobbet via
organisationen
Jordbrukareungdomens förbund.
Utmaningen med att hitta
inhemsk arbetskraft tror Stefan
Kallin beror på att villkoren inom
jordbruket kan skilja sig från vad
många är vana vid.
– För vanliga svenskar som
kanske är vana att tjäna 165 kr i
timmen är det nog svårt att tänka
sig att plocka bär på ackord. De

här jobben är väl inte så attraktiva
för den breda massan, säger han
och rensar bort ännu en
jordgubbe som blivit angripen av
en larv.
Det börjar bli för varmt. Han får
hjälp att öppna upp väggarna på
det långa tunnelväxthuset.
Jordgubbarna måste hålla
toppklass till midsommarens
snart stundande försäljning.
Precisionen är viktig. Att få
svenska ungdomar att orka
säsongen ut tror Stefan Kallin kan
bli svårt.
– Men som odlare är man ganska
luttrad av väder och vind. Det blir
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inom jordbruket bör undantas från
reserestriktionerna.
25 maj: Regeringen presenterar
en satsning på 11 miljoner kronor
Bakgrund. Turerna
för att underlätta matchning av
med arbetskraft till
arbetslösa till de gröna
näringarna.
jordbruket
3 juni: Thailändska myndigheter
17 mars: Regeringen beslutar om avråder bärplockare att resa till
Sverige och Finland.
tillfälligt inreseförbud till Sverige
från andra länder än EU-länderna, 4 juni: Förtydligande från
regeringen om att
Storbritannien, Norge, Island,
säsongsarbetare inom jordbruket
Liechtenstein och Schweiz.
som kommer från länder utanför
30 mars: EU-kommissionen
EU undantas inreseförbud.
förtydligar att säsongsarbetare
alltid svängningar, men det löser
sig, säger han.
Lovisa Ternby
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Calmfors är förvånad över
anklagelsen.
– Jag skulle uppskatta en
ursäkt från ministern när han
hunnit tänka igenom saken,
FREDAG 19 JUNI 2020
säger han i en skriftlig
Islands finansminister Bjarni
kommentar.
Benediktsson har anklagat Lars
Lars Calmfors var under åren
Calmfors, en av Sveriges
2017–2019 redaktör för Nordic
ledande ekonomer, för
Economic Policy Review (NEPR).
vänskapskorruption.
Det är en akademisk tidskrift som
Bakgrunden är en infekterad
har sina rötter i en svensk förlaga,
politisk strid i Island där
SEPR, som i sin tur grundades av
finansministern stoppat en
det dåvarande Ekonomiska rådet
utnämning av en vetenskaplig
1993, där Calmfors var
redaktör som Calmfors hade
ordförande.
rekommenderat.

Utnämningsskandal
skakar Islands
regering
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Tidskriftens syfte är att dels
stimulera till offentlig debatt om
ekonomisk politik, dels att ge en
vetenskaplig grund till politiska
beslut.
Hösten 2019 var det dags att byta
redaktör och Calmfors
rekommenderade den isländske
ekonomiprofessorn Thorvaldur
Gylfason till jobbet. Gylfason
tackade ja till erbjudandet, som
kom från tidskriftens huvudman,
Nordiska ministerrådet. Men två
veckor senare drogs erbjudandet
tillbaka. Det isländska
finansdepartementet förklarade
att de inte kunde stödja Gylfasons

utnämning, något DN tidigare
skrivit om.
Affären har väckt stor
uppmärksamhet i Island och på
måndagen kallades Bjarni
Benediktsson till Alltingets
konstitutionsutskott för att
förklara sig.
Ministern förklarade att den
kommitté som utser redaktör inte
hade förankrat sitt erbjudande
tillräckligt väl och att Island skulle
föredra en annan person för
jobbet.
Men han sade också att Calmfors
och Gylfason kände varandra
sedan länge och han antydde
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väldigt starkt att det var
vänskapskorruption som låg
bakom rekommendationen från
Calmfors. Gylfason hade tidigare
fått artiklar publicerade i
tidskrifter som Calmfors var
redaktör för.
– Man skulle kunna dra slutsatsen
att de följts åt under årens lopp,
sade Benediktsson, som följde
upp anklagelserna senare i
isländska medier.
Lars Calmfors säger att han och
Gylfason arbetade båda vid
Stockholms universitet under åren
1978–1996, men att de aldrig
arbetat ihop.

– Det är en ny erfarenhet för mig
att bli anklagad för
vänskapskorruption, säger
Calmfors.
Han finner ministerns ord
”förvånande” och påpekar att alla
kan komma med mindre väl valda
uttalanden när de är under stress.
– Icke desto mindre skulle jag
uppskatta en ursäkt från
ministern när han hunnit tänkta
igenom saken, avslutar Calmfors.
Thorvaldur Gylfason är en
kontroversiell person i Island.
Hans kritik mot den ekonomiska
politik en rad regeringar har
bedrivit har varit hård. Särskilt
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skoningslös har han varit mot den
korruption han anser härjar i
delar av den isländska politiska
eliten.
Den formella invändningen mot
Gylfason, så som den
presenterades av en tjänsteman
på finansdepartementet förra
hösten, var att han varit ”politiskt
aktiv” – trots att det är flera år
sedan han var det.
Men Gylfason har sin egen
uppfattning om varför den
isländska regeringen inte ville ha
honom till posten.

– De kan inte lita på en ekonom
som varit kritisk mot deras
ekonomiska politik, säger han.
Lars Calmfors anser att det är
allvarligt om ”dissidenter” inte ska
kunna komma i fråga för den här
typen av uppdrag. Det handlar om
en professionell ekonom,
internationellt känd och väl
kvalificerad för uppdraget. Att
stoppa honom av politiska skäl är
”principiellt helt fel”, menar han.
DN har sökt Bjarni Benediktsson
för en kommentar
Dan Lucas
dan.lucas@dn.se
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1,5
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miljoner amerikaner
nyregistrerades som arbetslösa
förra veckan. Det är 13:e veckan i
rad som USA registrerar en siffra
över en miljon.
TT-Reuters

Norsk lax
ratades i Kina
FREDAG 19 JUNI 2020

Misstankar om att norsk lax
sprider coronaviruset har fått
landets laxexport till Kina att
drastiskt minska. Förra veckans
export till Kina minskade med 34
procent till 240 ton, uppger den
norska fiskemyndigheten. Såväl
Norge som Kina fastslog tidigare i
veckan att den norska laxen dock
var oskyldig och att anklagelserna
var falska.
TT-Reuters
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"Prideparader
ordnas numera i 28
polska städer. En
av dem möttes
förra året av riktigt
våldsamma
kravaller, men
många andra har
utvecklats till
årliga folkfester."

FREDAG 19 JUNI 2020

Inför polska presidentvalet nästa
söndag skriver Expressen Kulturs
Stefan Ingvarsson om de
förändringar som också sker i
landet, trots den auktoritära
regeringen.
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Matthew Rhys.
”Hoppas serien
påminner om att
saker går framåt”
FREDAG 19 JUNI 2020

”The Americans”-stjärnan
Matthew Rhys gör titelrollen i
HBO:s mörka nyinspelning av
tv-klassikern ”Perry Mason”. Filmfredags Wanda Bendjelloul
gjorde ett virtuellt hembesök
hos den walesiska stjärnan i
Los Angeles.

Nyinspelningen av ”Perry Mason”,
en av USA:s mest framgångsrika
serier genom tiderna, var
ursprungligen tänkt att bli en
långfilm med Robert Downey Jr i
huvudrollen. Men under resans
gång omvandlades projektet så att
det till slut blev en tv-serie i åtta
delar med den walesiska stjärnan
Matthew Rhys (Emmybelönad för
sin roll som rysk spion i ”The
Americans”), i rollen som Perry
Mason. När han först fick frågan
om att spela rollen som den
ikoniske försvarsadvokaten Perry
Mason var han skeptisk: ”Men
herre Gud, varför då?”
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– Ja, så tänkte jag ju initialt när de
berättade att de skulle göra en
remake på Perry Mason. Jag
minns ju bara hur serien brukade
stå på hemma hos mina
farföräldrar utan att jag
egentligen någonsin tittade. Men
samtidigt fattade jag ju att HBO
inte tänkte göra den gamla Perry
Mason som mina farföräldrar
älskade så mycket och efter ett
möte med teamet bakom serien
ändrade jag mig och ville vara en
del av projektet, säger Matthew
Rhys.
Matthew Rhys tar emot ett
femtontal journalister via en

skärm i sitt hem iklädd finskjorta
och helskägg. På grund av coronapandemin hålls en digital
pressträff med delar av teamet i
ett upplägg som enklast kan
beskrivas som en blandning av att
befinna sig i ett tandläkarväntrum
och att sitta i en Eurovisionjury
där var och varannan reporter
inleder sin fråga med att tacka
teamet för ”a great show”.
Mycket i serien har verkligen
förändrats från 1950-talets Perry
Mason, som i sin tur är baserad på
ett åttiotal böcker av Erle Stanley
Gardner. Handlingen i HBO:s
version är visserligen fortfarande
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förlagd till Los Angeles men
utspelar sig långt innan Perry
Mason blev den rättskaffens
försvarsadvokat som den äldre
generationen tittare lärt känna.
Här är han fortfarande en simpel
privatspanare med ett lika litet
kapital som stort rättspatos.
Dessutom betydligt sjavigare än
den vattenkammade advokaten
som Raymond Burr spelade i
originalserien. Matthew Rhys
Mason bor i ett skjul ute på ett
flygfält och dyker upp på jobbet
med gammalt intorkat ägg på
slipsen, bara för att i nästa stund
köpa en ny och kylslagen slirre av

någon obducent som vill tjäna lite
extra nere på bårhuset.
Seriens genomgående mörka
stämning paras onekligen med ett
visst mått lakonisk humor.
Centrala karaktärer, såsom den
nitiska och lojala sekreteraren
Della Street hänger fortfarande
med även om hon moderniserats
och blivit betydligt mer
handlingskraftig än tidigare.
Böckernas Perry Mason är något
av ett enigma, läsaren får veta
väldigt lite om hans liv utanför
rättssalen och vad som format honom till den han är. Tv-serien
har därför fyllt i många av
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luckorna i karaktärsbeskrivningen
berättar Rhys.
– I andra avsnittet beskrivs en
stor oförrätt som den unge Perry
Mason utsätts för under första
världskriget som förklarar den där
känslan han sedan utvecklar för
vad som är rätt och fel och som
leder till att han så småningom
blir försvarsadvokat. Han har ju
en rätt svartvit bild av vad som är
rätt och fel samtidigt som han rör
sig i en gråzon när det gäller att
uppnå den där rättvisan.
Tv-seriens Los Angeles är en
mörk, korrupt och farlig plats.
Mycket kraft har lagts på ambitiös

kostym och scenerier för att
uppnå den känslan. Regissören
Tim van Patten (”Boardwalk
empire”, ”The Sopranos” och
”Game of thrones”) berättar att
Roman Polanskis ”Chinatown” (1974) varit en av
inspirationskällorna i arbetet och
att teamet utvecklade en liten
filmklubb för att komma i rätt
stämning under inspelningen.
– John Houstons ”Fat City” (1972)
och John Schlesingers
”Gräshopporna” (1975) var också
viktiga referenser. Paramount har
en biograf och en massa sysslolösa
maskinister i ett rum med
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spindelväv där vi kunde kolla. Det
är en fin sak att kunna göra det
och sedan prata om filmerna
tillsammans, säger Tim van
Patten.
Utöver filmtittandet valde
Matthew Rhys medvetet att inte
läsa böckerna eller se
originalserien innan inspelningen.
Manuset fick han vartefter de
spelade in. Frågan är hur man
förhåller sig till att publiken både
består av en äldre publik som väl
känner till karaktärerna och en
helt ny publik som kanske inte ens
vet vem Perry Mason är.

– Jag har gjort ett antal
adaptioner nu där jag insett att jag
investerat lite för mycket tid på att
sätta mig in i förlagan. Det har
bara gjort min hjärna så rörig att
jag inte kunnat separera vad jag
hämtat ur boken och vad som
verkligen finns i manus, säger
Rhys.
– Min research handlade därför
mer om att läsa på om
nyckelhändelserna i Perry Masons
liv; det vill säga första världskriget
och om hur depressionen
påverkade Los Angeles, eller
egentligen inte påverkade den alls
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– det blev ju en slags ”boomtown”
under den tiden.
Hollywood levde i mångt och
mycket i sin egen lilla bubbla av
dekadens och kändiskult under
1930-talet och parallellt med
mordhistorien vävs här teman om
korruption, maktmissbruk,
rasfrågor och kvinnors situation
in i berättelsen. Flera av
skådespelarna gör paralleller
mellan 1930-talet och dagens
händelser med ekonomisk
recession på grund av pandemin,
polisbrutalitet, rasism och sexism.
Matthew Rhys är mer inne på att serien i bästa fall kan ge oss pers-

pektiv på historien så att vi inte
förlorar hoppet om att en
förändring är möjlig.
– Hade vi sett den här serien utan
att vi samtidigt fått uppleva detta
ögonblick av glimrande hopp om
förändring som vi ser just nu hade
det varit oerhört deppigt. Jag
hoppas att vår serie kan bli en
påminnelse om att saker går
framåt och förändras så att vi kan
leva i hopp om att saker faktiskt
blir bättre.
Fotnot: ”Perry Mason” har
premiär på HBO Nordic den 22
juni.
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Wanda Bendjelloul
kultur@dn.se
Matthew Rhys.

en Golden globe 2017 och 2019
för samma roll.
Roller i urval: ”Perry
Mason” (2020), ”The post” (2017),
Walesisk skådespelare, född 1974 ”Bränd” (2015), ”The i Cardiff. Utbildad vid the Royal Americans” (2013–2018), ”Death
Academy of Dramatic Art (RADA) comes to Pemberley” (2013), ”The
i London. Gift med Keri Russell,
edge of love” (2008), ”Brothers &
sin motspelare i ”The americans”, sisters” (2006).
sedan 2014.
Slog igenom när han spelade
Benjamin Braddock i en
teateruppsättning av ”Mandomsprovet” i London år
2000.
Emmybelönad för sin insats i ”The
Americans” 2018. Nominerad till
466

Dokumentärer om
filmpersonligheter, är det över
huvud taget en genre?
Det finns ingen styrsel. Man kan
få allt från den svartklädda
franska filmvetaren monsieur
FREDAG 19 JUNI 2020
Carrie Fisher, Jane Fonda, Jack Snorkpotta som utlåter sig om
Nicholson och Jim Carrey. Det - Jack Nicholsons själsliga våndor
till Carrie Fisher som visar
vimlar av dokumentärer om
badrummet: ”Det har, som många
Hollywoods största namn. badrum borde, ett självspelande
Filmfredags Mårten Blomkvist
synar strömningsutbudet och - piano.”
Det finns en hel del strömmade
funderar över vad som
dokumentärer om film och
egentligen utmärker denna
filmpersonligheter. Vad får man
genre.
ut av dem? Och vad vill de säga?

Stjärnporträtten
är filmälskarnas
tittgodis
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På ett sätt kämpar denna typ av
dokumentärer i uppförsbacke. Det
är om filmvärldens mest kända
det görs dokumentärer. Och de
mest kända är just – väldigt
kända. Filminstitutets bibliotek
har nästan trettio böcker om Jack
Nicholson. Det är omöjligt att
hitta något nytt att säga. Den som
vill göra en dokumentär om
Nicholson behöver en vinkel.
På SVT Play ligger ”Doktor Jack
och Mr Nicholson”. Det anges att
titeln är inspirerad av Nicholsons
speciella framtoning, han är
”charmig men samtidigt lite
skrämmande”.

Ingen dum karaktäristik. Men allt
i dokumentären, producerad av
ansedda franska kultur-tvkanalen Arte, bygger på uppgifter
som är kända sedan länge. Det är
ett hyggligt porträtt, som med en
speltid på knappt en timme får
hoppa över ganska mycket
filmhistoria. För min del hade jag
gärna sett att mer basfakta
kommit med på bekostnad av
utsagor som ”På filmens vita duk
berättar han en historia och
avslöjar sin mörka sida”.
”Jane Fonda – ikon och aktivist”,
också på SVT Play, är ett annat
Arte-porträtt. Som titeln anger
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porträtterar man Fonda i
egenskap av stjärna som använt
kändisskapet för att påverka. Mest
känt är hur hon som engagerad i
rörelsen mot USA:s krigföring i
Vietnam besökte motståndarsidan
Nordvietnam och bland annat
filmades skrattande på en
luftvärnskanon. Det var ett
övertramp hon ångrade.
Dokumentären använder mycket
arkivmaterial, och däri finns en
poäng: man kan ha läst om
händelsen men det är speciellt att
se bilderna på Fonda som sitter
uppspelt på vapnet. Det är
chockerande, och det säger något

om tiden att en smart person,
dessutom med kameravana,
kunde uppträda så aningslöst.
Bildmaterialet, inklusive foton, är
en av Fondadokumentärens
främsta tillgångar. Jane Fonda
föddes 1937. Hennes pappa Henry
var redan stjärna på uppåtgående,
och det ingick i jobbet att bli
fotograferad. Ända sedan hon var
liten har en världselit av
fotografer fångat Jane Fonda på
familjebilder, i privatlivet och
yrkeslivet. Kändisar får
fantastiska familjealbum.
Det är knepigt att tipsa om
dokumentärer om
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filmpersonligheter. Jag är inte
målgrupp för filmer som de ovan
beskrivna. Jag ju proffs, gubevars,
om jag behöver veta mer om
Nicholson eller Fonda försöker jag
hitta en bra bok eller googla fram
några solida artiklar. Sådant
uppfattar jag som matigare. Tvporträtt av detta slag – varken
Nicholson eller Fonda själva
medverkar i dem – ser jag som en
sorts tittgodis, hopvispat av en del
journalistik och nio delar
underhållning. Fast om man
knappt vet något om stjärnorna
ger dokumentärerna en bild att
börja med.

För en annan sorts porträtt gäller
tvärtom att de ger mest om man
redan har hyggliga
förhandskunskaper. ”Becoming
Mike Nichols” (HBO) är måstetittande för mig. Jag har inget
djupt Nichols-kunnande men
ganska bra grepp om vad han
åstadkommit och betytt: ”Vem är
rädd för Virginia Woolf?”,
”Mandomsprovet”, ”Silkwood”
och ”I lust och nöd” är några av de
mest kända Nicholsfilmerna. Han
regisserade även tv-versionen av
Tony Kushners pjäs ”Angels in
America”.
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”Becoming Mike Nichols” är
Nichols på scenen på en liten New
York-teater. I en film hopklippt av
två omgångar samtal med
teaterregissören Jack O’Brien,
öser Nichols på med anekdoter ur
sitt liv.
Han berättar om när Paul Simon
och Art Garfunkel kommer och
framför låten de skrivit till
”Mandomsprovet”, där Dustin
Hoffman som unge Benjamin blir
förförd av Anne Bancrofts mrs
Robinson. Kris, stycket passar
inte! Har de inte något annat?
Simon och Garfunkel går undan.
Muttrar för sig själva. Kommer

tillbaka och stämmer upp: ”Here’s
to you, mrs Robinson...”
Nichols gapar. Hur..?
”Vi har arbetat på en låt som
skulle heta ’Here’s to you, mrs
Roosevelt’.”
Nichols är en entertainer. Det är
rikligt med klipp ur filmer.
Samtidigt är samtalet riktat till en
publik som har ett hum om
filmhistorien. Man hänger med
bättre om man känner till George
Stevens ”En plats i solen” när
Nichols säger att han sett den 150
gånger, eller förstår vilken grej det
är att kunna säga att man såg
andra kvällens föreställning av
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originaluppsättningen av ”Linje
Lusta” på Broadway. Det var
Marlon Brandos genombrott, en
vändpunkt i teater- och filmhistorien – Nichols gick i high
school.
När det är bra finns nästan
ingenting mer fängslande än att
höra erfarenheten tala. Efter drygt
femtio år i showbusiness har
Nichols funnit att det bara
existerar tre typer av scener:
”förhandlingar, förförelser och
gräl.” Dustin Hoffmann och
Elizabeth Taylor måste ha haft en
deal med labbet. De tycktes inte
göra något framför kameran, men

”något hände i
framkallningsvätskan”. Nichols är
i strålande form, alla blev
överrumplade när han några
månader efter framträdandet
rycktes bort i en hjärtinfarkt.
Människor som jobbar i
showbusiness tycks helt enkelt
ofta ha en bra show i sig.
Bevisföremål 2: ”Bright ligths:
Starring Carrie Fisher och Debbie
Reynolds” (HBO). Alla som läst
Carrie Fishers ”Vykort från
drömfabriken”, eller sett Mike
Nichols filmatisering, vet hur rolig
Fisher kunde vara. Boken var i
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mycket inspirerad av relationen
mellan Fisher – bipolär, med
drogproblem – och hennes
framför allt från ”Singin’ in the
rain” kända filmlegend till
mamma, Debbie Reynolds.
Filmen följer dem, käbblande i ett
slags vardag i sagomiljö –
självspelande piano i badrummet,
ni hör.
Fisher smattrar oneliners. En
styvfar som var ett av mammas
största misstag var bara
”monogram och bakgrundsljud”.
Dödstråkig, ”tills vi fick höra om
hororna”.

Man blir charmad och road av
familjen. Carries bror Todd är
också underhållande.
Dokumentärerna om stjärnor kan
få en att fundera över skillnaden
mellan manligt och kvinnligt. När
män talar om sin karriär låter det,
mer eller mindre, som om de talar
om en Plan, när kvinnor talar om
sin bana kan det låta som om de
talar om något som liksom bara
hände. Kvinnor är mindre
beskyddande visavi sin image.
”Jag talade om Bergman tills jag
blev fyrkantig”, säger Bibi
Andersson, ungefär, om möten
med utländska journalister, i
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”Bilder av Bibi” (SVT Play). Skulle
en man ha låtit tittarna ta del av
en sådan aningen försmädlig
birollserfarenhet?
Ödmjukhet är vackert. Å andra
sidan: var ska det finnas
självförhävelse, om inte i konsten?
Komedistjärnan Jim Carrey
tittade ut över havet, såg delfiner
bryta ytan, och drog slutsatsen att
de var sända av avlidna komikern
Andy Kaufman som telepatisk
bekräftelse på att Carrey skulle
gestalta Kaufman i ”Man on the
moon”. Carrey hade ju just
funderat på det, så, do’h, vad
undrar ni över?

I dokumentären ”Jim och
Andy” (Netflix) berättar Carrey
om inspelningen. Carrey ansåg att
han förkroppsligade den
egensinniga anti-komikern
Kaufman. Snuttar ur en aldrig
fullbordad bakomfilm ingår. Man
ser hur Carrey bara svarar om
man tilltalar honom ”Andy”, och
på heltid ägnar sig åt Kaufmans
speciella, konfrontativa
komediform, som huvudsakligen
gick ut på att ge publiken lust att
strypa honom. Man lider med den
allt mattare regissören Milos
Forman, som har gjort filmer som
”Gökboet” och ”Amadeus” och
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tycks undra vad han har gjort för
att förtjäna det här.
Filmbilderna från inspelningen
låg länge oanvända.
Filmdokumentärer kan ha
konstiga tillkomsthistorier. 1984
gjorde skådespelaren Maximilian
Schell en film om Marlene
Dietrich. Hon var över åttio år.
Sedan 1930 och ”Den blå ängeln”
hade hon på film förvridit huvudet
på män. Hon tänkte inte låta
världen se en gammal Marlene.
Schell fick bara göra
ljudinspelningar med en ibland
ganska sur Dietrich.

Eftersom kameror inte släpptes in
i hennes Parisvåning byggde
Schell en kopia så att publiken
kunde titta på till exempel den
stängda dörren till hennes kontor
medan hon berättade. ”Marlene”
blev minnesvärd.
”Listen to me Marlon” (diverse
strömningstjänster) påminner om
”Marlene”. Den gudabenådade
skådespelaren Marlon Brando
(1904–2004) lämnade efter sig
kilometervis med band han pratat
in, oklart med vilken tanke. En del
var inspelade samtal med vänner.
Dokumentärfilmaren Stevan Riley
använde dem som stomme i en
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dokumentär där Marlon talar till
oss. Genom att plocka repliker –
ur samtalen har bara Brandos ord
använts – lyckas Riley följa
stjärnan från barndom till slutet.
Sent i livet drabbades Brando av
personliga tragedier. ”Listen to
me Marlon” blir med stjärnans
ensamma stämma en drömsk,
vemodig tur genom ett liv med en
begåvning som möjligen var för
stor både för Brando och
omvärlden att hantera. Det är
dokumentär impressionism.
En av de bästa sakerna med
filmdokumentärer är att de ger
lust att leta upp filmer.

Och den påminner mig om att jag
aldrig sett Brandos
genombrottsfilm ”Männen”, där
han spelar förlamad andra
världskrigetveteran som med
olycksbröder på ett sjukhus
försöker komma igen. Det är en av
de bästa sakerna med
filmdokumentärer, de ger lust att
leta upp filmer. Jag inser att jag
borde se om ”Vem är rädd för
Virgina Woolf?”. Jag blir till och
med nyfiken på den franska
svartvita Jane Fondathrillern
”Den djävulska fällan”, från 1964
med Alain Delon.
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Ett kort klipp ger en antydan om
något ganska corny. Men kanske
kan den snygga 1960-talslooken,
som jag är så svag för, rädda den?
Eller kommer jag efter tjugo
minuter att titta på den som
Forman ser på Jim Carrey i ”Jim
och Andy”?
Mårten Blomkvist
kultur@dn.se
7 andra filmbiografier på dvd.
”My journey through French
cinema” (2016). Regissören
Bertrand Tavernier guidar genom
fransk filmhistoria.

”Roman Polanski: Wanted and
desired” (2008). Fakta på bordet i
Marina Zenovichs film om
Polanskis sexbrott, både han och
hans nu vuxna offer Samantha
Geimer intervjuas.
”Min bäste ovän” (1999). Werner
Herzog om hans vildögda stjärna
Klaus Kinski.
”Il mi viaggio in Italia” (1999).
Martin Scorsese guidar genom
italiensk filmhistoria.
”En filmares vånda: Coppola’s
apocalypse” (”Hearts of darkness:
A filmmakers apocalypse”) (1991).
Francis Ford Coppolas hustru
Eleanors filmer blev grund till en
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dokumentär om den jobbiga
inspelningen.
”Lille Jaçquot från
Nantes” (”Jacquot de Nantes”)
(1991). Agnes Vardas ömma film
om maken Jacques Demy.
”George Stevens: A filmmakers journey”, (1984). Mycket filmhistoria i sonens film om
fadern, som gjorde klassiker som
”Gunga Din – lansiärernas hjälte”,
”Mannen från vidderna” och
”Jätten”.

Brännande
aktuellt om
rasism
FREDAG 19 JUNI 2020

Sextiotalsklassikern om
rasspänningar i amerikanska
södern är fortfarande krypande
läskig och kusligt aktuell.
Helena Lindblad fascineras av
hur Sidney Poitiers lyckas bära
den svarta erfarenheten i sin
uttryckslösa blick.
”I nattens hetta” (1967)
Regi: Norman Jewison
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I rollerna: Sidney Poitier, Rod Steiger,
Warren Oats, Lee Grant, Quentin Dean m
fl. Längd: 1 tim 50 min. Språk: engelska.
Finns att strömma på Google Play

Författaren John Ball publicerade
sin thrillerroman ”In the heat of
the night” 1965, just som den
amerikanska
medborgarrättsrörelsen hade fått
sitt riktigt stora genombrott efter
den epokgörande lagstiftningen
Civil Rights Act. Boken blev två år
senare en inspirationskälla för en
femfaldigt Oscarsbelönad film
med Sidney Poitier och Rod
Steiger men också en långkörare i
tv med Howard Rollins Carroll

O’Connor på rollistan. Så sent
som förra veckan gjordes en
radioteateruppsättning i Los
Angeles.
I den bästa av världar skulle
förstås storyn om en svart och en
vit polis som tvingas samarbeta
kring ett mordfall i det rasistiska
amerikanska södern, kännas lite
dammig vid det här laget. Men ”I
nattens hetta”, som dessvärre inte
är helt lättåtkomlig trots sitt
ämne, tycks tyvärr aldrig förlora i
aktualitet. I synnerhet inte nu när
den amerikanska polisens
institutionaliserade övervåld mot
afroamerikaner blixtbelyses.
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”I nattens hetta”, som utspelar sig
1962, börjar med att en man ska
byta tåg i en liten håla i
Mississippi. En icke-händelse, om
han varit vit. Men mannen, Virgil
Tibbs från Philadelphia (Poitier),
är svart och grips misstänkt för ett
mord som begåtts i stan under
den sommarheta natten – enbart
på basis av att han är svart och
främling.
Stans tuggummituggande polischef Gillespie (Steiger) tvingas
krypa till korset och tänka om när
”the boy” halar fram en egen
polisbricka. Chocken! Tibbs visar
sig inte bara vara en kollega, utan

dessutom en välrenommerad
mordutredare... Hårt sätts mot
hårt när den mördade mannens
änka, arvtagare till en kommande
fabrik som ska få stan att blomma,
kräver att den svarta polisen ska
hjälpa till att utreda fallet.
”I nattens hetta” skulle förstås
aldrig blivit lika långlivad om den
inte varit så välgjord – krypande
läskig och samtidigt elegant till
max. Norman Jewisons återhållna
regi är motsatsen till effektsökeri,
och fungerar extra bra i laddade
scener som de där Tibbs jagas av
lynchningssugna bybor med
konfederationsflaggor på bilarna.
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Haskell Wexlers mättade foto,
särskilt i de svettiga nattscenerna,
är strålande. Quincy Jones
atmosfärrika musik och Ray
Charles röst i den gungande
introlåten bygger upp de heta
stämningarna.
Det var Rod Steiger som gick hem
med en Oscarstatyett för sin roll
när filmen prisades på galan 1968,
men det är Sidney Poitiers ofta
tigande rolltolkning som jag alltid
återvänder till. Att han inte ens
var nominerad säger möjligen en
del om tiden. Poitier spelar hela
tiden med små medel, även i
scener där hans rollfigur utsätts

för den ena förödmjukelsen efter
den andra. Det finns helt enkel så
mycket smärtsam historia i hans
uttryckslösa blick.
Det nedtonade spelet blir särskilt
effektivt de gånger som Virgil
Tibbs verkligen exploderar, som i
den ofta citerade scenen där han
nedlåtande blir tillfrågad om hur
han brukar tilltalas och han
värdigt svarar: ”Jag brukar kallas
mr Tibbs.” Eller när han
blixtsnabbt och utan att till synes
tänka en sekund ger igen när
stans starke man, bomullsodlaren
Endicott, ger honom en örfil.
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Kombinationen av en långsamt
uppbyggd thrillerdramatik och det
hot som Tibbs hela tiden lever
under på grund av sin hudfärg är
lika effektfull som när filmen
gjordes för över femtio år sedan.
En långverkande känsla av
utsatthet som sedan har
fortplantats genom filmhistorien,
tänk till exempel på inledningen
till en annan genrefilm, Jordans
Peeles briljanta skräckthriller ”Get
out” från 2017.
Helena Lindblad
helena.lindblad@dn.se

Dunkelt, dimmigt
och sökande.
Uppdaterade
”Perry Mason” är
både mörk och
sprakande
FREDAG 19 JUNI 2020

”Perry Mason”
Serieskapare: Ron Fitzgerald, Rolin
Jones
I rollerna: Matthew Rhys, Juliet Rylance,
John Lithgow, Chris Chalk, Shea
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Han är en ofta återkommande
referens i andra sammanhang,
även om man inte har vetat till
vad.
Brottsmålsadvokaten Perry
HBO:s nya neo-noirtolkning av
Mason från Earle Stanley
Gardners böcker ger inte många
Gardners bästsäljande
ledtrådar. Den går stenhårt in för
kriminalromaner har aldrig
att radera bilden som finns på
inspirerat till några odödliga
flera generationer amerikaners
Bogartfilmer av Howard Hawks.
Inte heller har han nästlat sig in i näthinnor av en självsäker,
bredaxlad försvarsadvokat som
finlitteraturen som Raymond
alltid har snygg kostym och slår
Chandlers Philip Marlow eller
rättssalar med häpnad genom att,
Dashiel Hammetts Sam Spade.
Men man behöver inte ha läst, sett gärna i sista ögonblicket, hala
fram nya, överraskande detaljer,
eller hört en enda Masonhistoria
för att genast känna igen namnet. leverera eleganta slutpläderingar
och ofta – det är tydligen klassiskt
Whigham, Gayle Rankin, Tatiana
Maslany, m fl. Språk: Engelska. HBO
(avsnitt 1–8). Premiär 22 juni.
Betyg: 3
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– genom att få mördarna att bryta
ihop och bekänna från
vittnesbåset.
Matthew Rhys tolkning av denna
klassiker är nästan antitetisk mot
den som Raymond Burr
levererade i den televiserade
långköraren från femtio- och
sextiotalen. Han är inte ens
försvarsadvokat. Med skrynklig
kostym, äggfläckad slips och
skakigt självförtroende hankar
han sig i stället fram utan som
privatdeckare på dekis. Och när
det till slut ändå blir klassiska
rättegångsscener av lägger man
till och med i en tre gånger

upprepad replik att ”ingen
någonsin bekänner i vittnesbåset”.
Om man nu hade råkat vara ett
fan av den här ikoniska figuren
hade man nog frågat sig varför
han ens ska heta Perry Mason.
Storyn är visserligen Gardnersk.
En kidnappning med vidrig
utgång leder in i ett komplicerat
pussel där till slut hela samhället
har täckts in, från kinesiska
bordeller till frikyrkor med
spektakulära, radiosända shower,
trassliga ekonomiska markspekulationer och nästan spöklikt
korrupta snutar.
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Gardner var noga med att aldrig
berätta något om Masons
bakgrund, hemliv eller ens
personlighet. Alla karaktärer var
bara sin funktion i dramat. Här
får vi veta att han är
traumatiserad från första
världskriget, var han bor, vem han
ligger med, att han har
misslyckats som make och far och
väldigt förtjust i sprit. Kort sagt,
manusförfattarna Ron Fitzgerald
och Rolin Jones hade fullständigt
fria händer och valde att
återskapa ett konglomerat av ett
dussin andra orakade, frånskilda
och alkoholiserade privatdeckare.

Det är trots allt en kliché med
nyanser. HBO:s Perry Mason bor
inte i en billig hyreslägenhet utan
på en förfallen bondgård på ett
flygfält utanför Los Angeles. Han
ligger inte med en urbussig
prostituerad blondin utan med en
stilig, jämnårig, mexikansk pilot.
Framför allt så spelas han av
Matthew Rhys, den
squaredansande ryska spionen i
”The americans” som verkar
kunna hantera och hålla isär hur
många lager av personligheter
som helst. Här har han inte en lika
krävande roll, men fungerar
perfekt som det ansikte man
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speglar hela den korrupta,
komplicerade, stjärnfixerade och
tungt kriminella
förbudstidsvärlden. Han dömer
inte. Bara ser. Och är själv en del
av lidandet.
Det är mörkt där borta på andra sidan Atlanten och det börjar
märkas i rutan/på skärmen. Så
här dunkelt och dimmigt, sökande
och trevande har det inte sett ut
sen… kanske någonsin. Att en
dramaserie som ”I know this
much is true”, eller ett mystiskt
kostymdrama som ”Taboo”, som
”Perry Mason” påminner rätt
mycket om visuellt, vågar låta

depressionens murkna energi
läcka ut i själva formspråket är en
sak. Men när en klassisk genreserie och kostymdeckare väljer
den vägen vet man att något har
hänt.
Det är trögflytande och lite
förvirrande först men snart tar det
fart och det lysande, skruvade
skådespeleriet är fantastiskt
underhållande. Striden mellan
John Lithgows försvarsadvokat
och Stephen Roots chefsåklagare
sprakar av elegant frasering.
Smärtan som Gayle Rankin (från
”G.L.O.W”), får fram som det
kidnappade barnets mamma är
486

nästan läskigt naken. Chris Chalk
(”Homeland”, ”When they see us”)
är gripande som svart trakasserad
och kringskuren poliskonstapel i
en vit, korrupt kår.
Lite mer humor hade man kanske
kunnat kosta på sig utan att
samhällskritiken hade gått
förlorad, men skratt fastnar lätt i
halsen just nu och då är det så det
får vara.
Kerstin Gezelius
kultur@dn.se

”We’ll meet again”stjärnan Vera Lynn
blev 103 år
FREDAG 19 JUNI 2020
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Den legendariska sångerskan Vera
Lynn har avlidit, 103 år gammal.
Det meddelar hennes familj i ett
uttalande.
Vera Lynn debuterade på scen
redan som sjuåring, för 96 år
sedan. Hon gjorde sig under
krigsåren känd som ”The british
forces sweetheart” och uppträdde
för trupperna i länder som Burma,
Egypten och Indien. Mest känd
blev hon för låten ”We’ll meet
again” som hon spelade in 1939,
22 år gammal. 1952 blev hon den
första brittiska artisten som
toppat USA:s topplista med låten
”Auf Wiedersehen, sweetheart”.

Vera Lynn toppade de brittiska
topplistorna så sent som 2009
med skivan ”We’ll meet again:
The very best of Vera Lynn. I och
med placeringen blev hon den
äldsta artisten som besuttit den
topplaceringen. 2017, vid 100 års
ålder, släppte hon skivan ”Vera
Lynn 100”, vilket gjorde henne till
den första hundraåringen som
haft ett album på de brittiska
topplistorna.
Enligt ett uttalande från Lynns
familj avled hon på torsdagen i
närvaro av sin familj, rapporterar
Sussex Express.
Hugo Ewald
hugo.ewald@dn.se
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31 000 av mina
grannar har dött
FREDAG 19 JUNI 2020

Tre kriser drabbar samtidigt
New York
– epidemin, en ekonomisk kris
och
en politisk kris. Vi vet att USA
ofta
visar vägen för resten av
världen. Så då
är frågan: vad händer med New
York
efter krisen? DN:s Martin Gelin

skriver
om sin lidande stad.
Jag flyttade till New York i
september 2001, så det här är inte
den första gången jag sett min
hemstad lida. Veckorna efter
terroristattackerna var det ingen
som trodde att New York skulle
återhämta sig. Vem skulle
någonsin vilja bo här igen? Vilket
företag skulle vilja öppna kontor
på nedre Manhattan? Vem kunde
någonsin bygga något så
vansinnigt som en skyskrapa
igen? Vem skulle kunna skratta åt
en komedishow?Men åren som
följde blev i stället en period av
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välstånd i New York som saknar
motstycke i USA:s moderna
historia.
Brottsligheten minskade drastiskt,
förmögenheten vällde in,
problemen som diskuterades blev
i stället gentrifiering och den
kulturella homogenitet som så
ofta följer i dess fotspår. Det gick
så långt att kulturtidskriften
Harper’s nyligen publicerade en
omslagsartikel som påstod att
pengarna förstört New York. Om
det var något som förenade New
Yorks kulturelit det senaste året
var det ett enat motstånd till
lyxbostadsområdet Hudson Yards,

vars sterila stålsiluett lade en
iskall, dystopisk skugga över
västra Manhattan.
Nu lider New York än en gång av
en historisk kris.
Det har varit en vår av pandemi
och protester, trauman och
tragedier. Ingen stad i världen har
drabbats värre av viruset.
31 000 av mina grannar har dött
sedan i mars. 40 procent av
stadens latinamerikaner har
förlorat sina jobb under någon
period den här våren. Kravallerna
under försommaren har fått
många att förlora förtroende för
New York-polisen. Längs
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avenyerna spikar restauranger
och butiker upp plywoodskivor
över skyltfönstren. Sent om
kvällarna smattrar det från
himlen, då polishelikoptrar rycker
ut för att övervaka
folksamlingarna som rör sig
genom staden.
Atmosfären präglas av
motsägelsefulla känslor. Sorg och
förtvivlan efter pandemin, vrede
och frustration över rasismen och
polisvåldet, men samtidigt en
försiktig förväntan om att ett nytt,
mer demokratiskt kapitel i
stadens historia nu kan påbörjas.

Om New York var på väg att
förstöras av pengar, som Harper’s
påstod, så har de senaste
månaderna gjort hela stadens
invånare medvetna om problem
med ojämlikhet,
rasdiskriminering och polisvåld.
Vita medelklasspar som tillbringat
de senaste åren med att bråka om
mandelmjölk och havremjölk
tågar nu i stället längs Brooklyns
avenyer med handskrivna skyltar
där det står ”Fuck the police”.
Att även kulturlivet här kommer
att radikaliseras råder det nog
inget tvivel om.
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○○○
Jag ringer upp författaren Adam
Gopnik, som bott i och skildrat
New York i fyra decennier. Sedan
mitten av mars har han suttit
instängd i sin lägenhet på
Manhattan, men han övervägde
aldrig att fly staden. Han
kritiserar förmögna bekanta som
lämnat Manhattan för att ”bete sig
som Boccaccio”, den italienska
1300-talsförfattaren som flydde
Florens under pesten.
Gopnik har hört berättelsen om
New Yorks omedelbara död
många gånger förut.

– Jag tror inte det finns någon
stad som dödförklarats så många
gånger som New York, men
staden kämpar sig alltid tillbaka.
New York dödförklarades under
inbördeskriget, när det var
upplopp här i flera år. Den
dödförklarades under
depressionen på 1930-talet, under
1960-talet när välbärgade vita
familjer flyttade till
villaförorterna, efter börsraset
1987, efter terrorattackerna 2001,
efter finanskrisen 2008. Om det
är något vi vet om kriser så är det
att städer återhämtar sig bättre än
nästan alla andra platser. Titta på
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Florens på 1350-talet, efter den
värsta pesten i europeisk historia.
Eller London efter andra
världskriget, säger Gopnik.
– Jag är lite skeptisk mot
bekväma teorier om kris och
kreativitet, men jag tror att vi har
gott om bevis för att städer
hanterar kriser väldigt väl. Paris
på 1870-talet var lamslaget av det
fransk-tyska kriget och
turbulensen i staden efteråt. Men
det blev början på den bästa
perioden någonsin i fransk kultur
och konst.
Gopnik tror att New York kommer
att föryngras och samtidigt

återvända till mer lokalt
förankrad kultur, i stället för att
locka turister. Det kan inte minst
förändra scenkonsten och
Broadway.
– De senaste decennierna har
Broadway sålt sin själ till Disney
och Andrew Lloyd Webber. De gör
inte längre produktioner för
newyorkbor utan för turister. Nu
tror jag vi ser ett skifte där vi
återgår till mindre produktioner
som vänder sig till oss som bor
här, en renässans för den verkliga,
intima New York-teatern i stället
för de här svulstiga
jätteproduktionerna, säger han.
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– Även kulturinstitutioner och
universitet kommer föryngras.
Många av de mest eftertraktade
jobben på NYU och Columbia
kommer att gå till yngre talanger,
eftersom det blir svårare att locka
hit äldre, säger Gopnik.
Det finns många orsaker att känna
oro över framtiden i New York,
men ingen jag pratar med som
bott här längre perioder är särskilt
bekymrade över att New Yorks
kulturliv kommer att bli tråkigare,
eller att ”allt kommer stänga” som
en förtvivlad kompis sade i början
av pandemin, när allt bara var
rent mörker.

Den ekonomiska smällen mot
konserthallar, Broadway-teatrar,
biografer, komediklubbar och
konstgallerier har varit oerhörd.
Här finns inte heller de offentliga
stödpaket som kulturarbetare ofta
kan räkna med i europeiska
städer. Men i samtal med
författare, konstnärer, musiker,
kockar och kulturjournalister i
New York de senaste veckorna
träder det ändå fram en bild av en
sammanbiten hoppfullhet. Ingen
säger att de funderat på att flytta
under våren. I stället hoppas de
att pandemin och protesterna
blottlagt orättvisor som staden nu
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kommer tvingas ta itu med, både
politiskt och kulturellt.
En oväntad konsekvens av
pandemin och protesterna är en
demokratisering av offentliga
utrymmen i New York. Vi går inte
längre till restauranger och
shoppinggator, till privata rum
där vi måste betala för tillträde,
utan vi tillbringar fritiden i
parkerna, som aldrig varit så fulla
av liv, eller gatorna där biltrafiken
ofta försvunnit helt.
Samma mönster syns över hela
världens metropoler. I Paris,
Milano, Vilnius, Aten och Bogotá
har lokalpolitiker expanderat

trottoarer och gågator, stängt av
biltrafik så att breda bilvägar
förvandlats till öppna platser, med
kaféer, restauranger eller
allmänna sociala utrymmen.
I mina närmaste kvarter har tolv
gator stängts av. Där det i vanliga
fall bara var bilar är det nu pappor
som lär sina barn cykla, sällskap
av vänner som dricker vin i
solnedgången och spontana
kvarterskonserter som uppstår
när någon kommer förbi med en
gitarr.
Sommaren 2020 är New York en
utopi och en dystopi på samma
gång. Det är, som i Charles
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Dickens berättelse om två städer,
den bästa och den sämsta
perioden i stadens historia,
samtidigt.
Jag har pratat mer med mina
grannar de senaste tre månaderna
än de senaste tre åren
tillsammans. Vi kan namnen på
varandra nu, vi vet vem som
förlorat en morbror eller kusin.
Sorgen har, precis som
månaderna efter 11 septemberattackerna, fört med sig en ny
samhörighet.
○○○

Protesterna de senaste veckorna
har resulterat i våldsamma
kravaller med poliserna, som ofta
initierat konfrontationerna. Men
de flesta som bor här känner en
djup ideologisk sympati med
Black lives matter-rörelsen och
verkar mest betrakta
demonstrationerna som
efterlängtade. På en av
demonstrationerna träffar jag
Terrence Watts, från BedfordStuyvesant i Brooklyn, som
arbetar på en cateringfirma för
karibiska bakverk och även spelar
i ett reggaeband. Han oroar sig
inte över att hans stadsdel, som
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länge varit det svarta och
karibiska hjärtat av Brooklyn,
kommer att klara sig genom
krisen.
– Det är lite svårt att sova ibland,
med polishelikoptrarna på
nätterna. Men vi har tagit gatorna
tillbaka. Det känns som att staden
är vår igen, säger han.
Kulturjournalisten Jia Tolentino
är 31 och bor i Brooklyn, men har
tillbringat de senaste tre
månaderna i ett litet sommarhus
utanför Troy, tre timmar norr om
staden. Hon ville inte alls lämna
New York, men är gravid i sjunde
månaden och såg även en chans

att hjälpa en kompis i Brooklyn,
som delar lägenhet med två
vänner och tillhörde en riskgrupp
för viruset, men nu har fått låna
hennes tomma lägenhet.
– Jag har aldrig tänkt tanken att
flytta. Jag tänker bo kvar så länge
jag har råd, säger hon.
Att vistas utanför staden i tre
månader har inte fått henne att se
fördelarna med livet i naturen,
utan tvärtom saknar hon mer
intensivt än någonsin New Yorks
kulturutbud.
– Det jag saknar mest är musiken.
Den sociala upplevelsen av att gå
på konserter är helt centralt för
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mitt liv i New York. Det är
smärtsamt att gå miste om. Men
jag tror att konsertscenen
kommer tillbaka. I värsta fall tar
det fem år, säger hon.
– Sen saknar jag även protesterna.
Det är ett historiskt ögonblick i
New York nu och det är synd att
missa det, säger hon.
○○○
När jag frågar folk som bott i New
York hela sina liv om stadens
förändring är det mest ärliga
svaret att ingen riktigt vet. Adam
Gopnik poängterar att de flesta
tenderar att komma med teorier

som bara bekräftar deras eget
önsketänkande.
– Deras recept på hur staden ska
förbättras är förvånansvärt nog
precis samma idéer som de hade
innan krisen, säger han.
Under de senaste veckorna har jag
läst en artikel i The Atlantic om
att bilarna nu kommer att
återvända till New York, eftersom
ingen vill åka tunnelbana längre,
medan The New Republic
publicerade en artikel med
motsatt vinkel: bilarna kommer
försvinna, eftersom gator och
offentliga samlingsplatser blir
bilfria. Det enda vi vet är att
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historien visat att städer oftast
överlever den här sortens kriser.
Vi vet också att ungefär 97
procent av invånarna här kommer
att bo kvar, enligt den statistik
som bostadsbranschen delat med
sig av.
○○○
Tidigare i våras, när pandemin var
som värst, var det meningen att
jag skulle besöka konstnären
Christo i hans studio i Soho.
Christo har arbetat i samma
studio sedan han flyttade hit 1964,
från Paris. Omständigheterna
tvingade oss förstås att göra

intervjun på telefon i stället, men
85-årige Christo var en så
energisk och engagerad
samtalspartner att det kändes som
att vi satt i samma rum. I slutet av
maj nåddes jag av nyheten att
Christo lämnat oss för gott. Jag
tänkte då särskilt på något han
sade om New York, som jag tror
fångar det som gjort staden unik
det senaste århundradet, och som
förhoppningsvis kommer att
fortsätta hålla staden vid liv.
Jag hade frågat Christo varför han
egentligen lämnat Paris, under de
där ljuvliga åren i början av 1960talet, då det måste ha känts som
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"Så slår viruset i Brasiliens favelor
världens huvudstad. Varför flyga
över Atlanten för att flytta till
FREDAG 19 JUNI 2020
stökiga, högljudda, smutsiga New
I Brasilien har den högerpopulistiske presidenten
York?
fnyst åt viruset. Nu sveper det över landet och DN:s
– Det här är skillnaden mellan
Henrik Brandão Jönsson har pratat med dem som
drabbas.
Paris och New York. Jag talar
jättedålig franska och det var
Flera tycker fortfarande att presidenten har gjort rätt.
ingen som kunde acceptera det i
Brasilien är det land där coronapandemin ökar som
Paris. Jag talar jättedålig engelska mest – över tusen döda om dagen. Värst ställt är det i
kåkstäderna där social distansering är omöjlig. DN
också, men det är ingen i New
har besökt Brasiliens största favela där många av
York som bryr sig. Gå in på
invånarna förlorat sina jobb på grund av att
samhället stängt ned. Deras överlevnad hänger på
hörnbutiken eller snacka med
gåvor.
taxichauffören och de kan knappt
prata engelska de heller! Men vi är Ett gäng småkillar hänger utanför en inhägnad
fotbollsplan i Rocinhafavelan med 120 000 invånare.
välkomna här ändå.
På grund av pandemin är skolorna stängda och
Martin Gelin
pojkarna brukar fördriva tiden med att spela boll. I
dag blir det ingen fotboll. Fotbollsplanen är upptagen
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av kvinnor och män som står i långa rader med
tomma gasolflaskor vid sina fötter.

– Han har stängt ned samhället så att vi inte kan
jobba. Han är en kommunist, säger 52-åriga Wilma.
Guvernör Wilson Witzel är ingen kommunist. Han är
en före detta marinkårssoldat som befinner sig längst
ut på högerkanten. Men efter att han brutit med
president Jair Bolsonaro sprider presidentens söner
falska nyheter på sociala medier där de menar att
Witzel i själva verket är en kommunist. Jag undrar
varför Wilma är emot att samhället stänger ned. Det
minskar ju hastigheten på antalet smittade och ger
den kollapsade sjukvården en chans att återhämta
sig.

Riksorganisationen för Brasiliens kåkstäder har tagit
emot en donation från landets största gasolbolag som
skänkt gasol till hushållen.
– Utan gasol kan vi inte laga mat, säger Wilma
Santos Dias da Silva, 52.
Före coronautbrottet arbetade Wilma som
hembiträde åt den före detta volleybollspelaren
Tande, men när samhället stängde ned till följd av
pandemin drog han in på sina utgifter. Från att vara
heltidsanställd, med en bra månadslön, gick hon till
att bli timanställd som städerska. Wilma jobbar
numera endast två dagar i veckan.

– Mycket kring det här coronaviruset är lögn. Det har
min pingstpastor sagt. Om bara myndigheterna
godkänner den här medicinen så är allt löst.
– Vilken medicin?

– Han menar att jag inte behövs mer, säger hon.
I stället för att vara besviken på sin arbetsgivare, som
jobbar som sportkommentator, riktar hon sin ilska
mot guvernören i delstaten Rio de Janeiro.

Wilma letar efter ordet.
– Den där medicinen som presidenten pratar om.
– Klorokin?

501

– Ja, får vi bara klorokin så blir vi friska.
– Men den ger väldigt kraftiga biverkningar.
– Alla mediciner har biverkningar, säger Wilma.
För henne kvittar det att forskare och sjukhus
världen över just utfärdat varningar för klorokin.
Efter USA är Brasilien världens mest drabbade land
av coronapandemin. Hittills har nästan en miljon
smittats och över 40 000 har dött. Sjukvårdssystemet
kollapsade redan för två månader sedan och det finns
inga fler intensivvårdsplatser. I stället för att hantera
den krisen ägnar Bolsonaro sin tid åt att skydda sina
folkvalda söner från polisens utredningar. Hans
äldste son, den 38-årige senatorn Flávio Bolsonaro,
misstänks finansiera den organiserade brottsligheten
i Rio de Janeiro med skattemedel.
Den politiska striden stjäl fokus från
coronapandemin och gör att landet sedan över en
månad tillbaka står utan hälsominister. Den första
ministern sparkades i april efter att han stöttat
guvernörernas strategi med att införa karantän och

den andre begärde avsked den 15 maj när Bolsonaro
försökte tvinga honom att godkänna klorokin som
botemedel för covid-19. Presidenten har nu utsett
armégeneralen Pazuello till tillförordnad
hälsominister, men han har ingen erfarenhet av
hälsofrågor. Hans främsta merit är att ha varit
logistikansvarig under sommar-OS 2016 i Rio.
Näst längst fram i kön till gasoldistributionen står
33-åriga Gisele Fária. Det skiner om henne.
– Jag har sådan tur. I går tog gasolen slut hemma,
säger hon.
Gisele Fária är född i Rocinha som är en av
Brasiliens mest tättbefolkade favelor. Här bor det 70
000 personer per kvadratkilometer, vilket kan
jämföras med Göteborgs omkring 2 500 personer per
kvadratkilometer.
– Social distansering är omöjlig. Även om vi vill
hålla oss borta från varandra går det inte, säger hon.
Gisele arbetade som pizzabagare på den hippa
restaurangen Cobre i stadsdelen Humaitá när
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coronaviruset drog in över en av världens vackraste
städer. Den 16 mars införde guvernören karantän och
tvingade restauranger och barer att stänga. Gisele
blev arbetslös. Den enda hjälp hon fått av regeringen
är ett nödbidrag på 1 100 kronor som räckte precis
till april månads hyra. Hyran i maj har hon ännu inte
kunnat betala.
– Jag har fem barn att försörja, säger Gisele Fária
och flyttar den tomma gasolflaskan framför sig med
sina fötter.
Ungefär hälften av hushållen i Brasiliens 5 000
favelor styrs av ensamstående kvinnor. Enligt en
undersökning har coronapandemin gjort att 72
procent av dem fått svårt att finna mat för dagen. För
att hjälpa har Cufa, riksorganisationen för Brasiliens
kåkstäder, startat projektet Favelans mödrar.
Organisationen uppvaktar företag som vill skänka
matpaket och andra förnödenheter till kåkstäderna.
Att Brasiliens marknadsledande gasolbolag skänkt
tusentals gratis gasolpåfyllningar är väldigt

uppskattat. En påfyllning kostar annars 175 kronor,
en tiondel av den brasilianska minimilönen.
– Av Bolsonaro får vi inget. Han bara häcklar folk
som följer reglerna om att hålla sig inomhus, säger
Gisele Fárias.
Under många var hon ensamstående med tre barn,
men träffade jämngamla servitören Everton när hon
arbetade som städerska på hästkapplöpningsbanan
Jockey Club. För två år sedan föddes deras tvillingar
Chelsea och Lucas. Gisele går fram till lastbilen, får
en ny gasflaska och ringer glatt sin man för att be
honom bära hem den. Everton dröjer. När han väl
kommer bär han tre plastkassar fyllda med blöjor,
mjölkpulver och kex.
– Titta vad Dona Jacqueline gett oss, säger han.
När Everton förlorade jobbet som servitör
investerade han sin sista lön i en cykel och en
modern mobiltelefon. Han blev en av de tusentals
cykelbud som levererar mat till medelklassen som
håller sig inomhus. Han rastar även andras hundar
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mot betalning. En av hans kunder är 56-åriga
Jacqueline som skänkt blöjorna och maten till deras
tvillingpar.

I mitten av april dog den första personen i Rocinha
av coronaviruset – en 27-årig man. Nu, två månader
senare, har 46 personer dött.

– Utan henne hade vi inte klarat det, säger han.
Everton lyfter upp gasflaskan, som väger 30 kilo,
bakom nacken och går in i favelans gränder. Gisele
följer efter med plastkassarna. Gränderna är trånga
och det är folk överallt. På ett bord längre fram står
tre stora påsar med marijuana, kokain och crack. På
bordet ligger också en k-pist. Rocinha är inte bara
Brasiliens största favela, den är också landets
främsta försäljningsplats för droger. Favelan styrs av
drogkartellen Comando Vermelho, Röda
kommandot, som i början av pandemin förbjöd
utlänningar att besöka favelan. Drogkartellens ledare
menade att utlänningar bar på viruset. Hans förbud
hjälpte inte. De boende misstänker att smittan i
stället kom in i Rocinha via ett hembiträde som
arbetade åt en brasiliansk överklassfamilj som åkt
skidor i Italien i februari.

Ytterligare ett hundratal personer har insjuknat och
antalet smittade lär vara betydligt fler. Läkaren på
vårdcentralen i Rocinha menar att 35 procent av de
patienter han testar bär på viruset.
Kåkarna i favelan är byggda så tätt att solljuset inte
tränger ned för att torka upp efter regnen. Vid ett
fuktigt krön står ett tiotal höga tonåringar med
maskingevär över axlarna. De bevakar ännu ett bord
med droger. Ledaren går fram till DN:s fotograf och
ber honom stoppa ned sin kamera i väskan. När
gänget får syn på mig tror jag att de ska slänga ut
mig, men i stället möts jag en godkännande nick.
– Ni kan följa med familjen hem, men inga bilder i
gränderna. Och tillbaka inom en kvart. Ok? säger
ledaren med en M-16 i handen.
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Everton och Gisele tar oss genom de branta
gränderna upp till deras kåk på två rum och kök.
Madrasser ligger över vardagsrummets golv där de
fem barnen sover. Everton kopplar in gasolen till
spisen.
– Vår största rädsla är att bli smittade. Sjukhusen är
redan överfulla. Vart ska vi ta vägen, säger Gisele
Fária.
Hon ställer in mjölkpulvret i skåpen.

Hon har arbetat som konstlärare på den federala
skolan Pedro II och på grund av förmåner för
statsanställda har hon kunnat pensionera sig redan
vid 56 års ålder. Eftersom hon varit federalt anställd
har hon en pension som är minst 15 gånger högre än
landets minimilön.
– Jag vet vilka privilegier jag har och vilket ansvar
det för med sig.
Jacqueline Vasconcellos tänker fortsätta att stötta
Gisele och Evertons tvillingar.

– Vi måste tänka positivt annars blir vi galna.
När jag kommer hem ringer jag Jacqueline som
skänkte mjölkpulvret och blöjorna till parets
tvillingar. Jag undrar varför hon valt att hjälpa till.
– Den som kan hjälpa bör hjälpa. Det har varken
med religion eller fåfänga att göra. Det är en fråga
om etik, säger Jacqueline Vasconcellos.

– Brasilien är ett orättvist land som fungerar dåligt.
De fattigaste drabbas alltid värst, säger hon. Innan
coronautbrottet levde ungefär 15 miljoner av
Brasiliens 210 miljoner invånare i misär. Efter snart
tre månaders pandemi uppskattar organisationen
Ação da Cidadania att antalet personer under
fattigdomsstrecket ökat till 35 miljoner. Förutom
Bolsonaros nödbidrag på 1 100 kronor, som på grund
av byråkrati endast nått 37 procent av de boende i
kåkstäderna, har staten inte hjälpt till. Det gör att det
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fallit på företag och privatpersoners lott att hjälpa de
fattiga.
– Vi får nästan fler donationer än vad vi kan ta emot,
säger Kiko Afonso, ordförande för organisationen
Ação da Cidadania som grundades 1993.
Organisationen är känd för att ha inspirerat
Brasiliens före detta president Lula da Silva till att
införa det sociala programmet Noll hunger.
Organisationen är också känd för att under jularna
distribuera matpaket till Rios fattiga.
– Om vi en vanlig jul distribuerar tusen ton mat så
har vi redan nu tagit emot fyra tusen ton livsmedel,
säger Kiko Afonso.

– Att viljan att skänka är stor överraskar mig inte.
Jag hade överraskats om den inte varit det. Vi står
inför vår största katastrof någonsin, säger Celso
Athayde, en av organisationens grundare.
Han menar att rekorddonationerna inte enbart bottnar
i välvilja.
– Det finns en rädsla i samhället att befolkningen i
favelorna ska springa ned från kullarna och plundra
hem och butiker. Det är sant. Den risken finns. När
du står mellan att dö av svält eller att plundra ett
matvaruhus så plundrar du. Företag och familjer
inser att de har mer att tjäna på att skänka, säger han.
Henrik Brandão Jönsson"

De flesta skänker livsmedel med lång hållbarhet som
ris, bönor, matolja, mjöl, socker och pasta.
Även riksorganisationen för Brasiliens kåkstäder
kämpar för att hinna distribuera all mat de tar emot.
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Släkten Cuomo
kliver fram som
ställföreträdande
presidentfamilj
LÖRDAG 20 JUNI 2020

Coronakrisen har förvandlat
tidigare impopulära politiker till
folkkära stjärnor. Det gäller inte
minst Andrew Cuomo, den 62årige guvernören för delstaten
New York. Under pandemin har
maktsläkten Cuomo klivit fram
som USA:s ställföreträdande

presidentfamilj. Men han får
också kritik för de höga dödstalen i sin stat.
Det är nästan omöjligt att
föreställa sig i dag. Men det fanns
en tid då Andrew Cuomo, den 62årige guvernören av New York,
var känd som en brutal och
teknokratisk maktpolitiker som
väljare endast motvilligt slöt upp
bakom.
Då, innan coronan tog makten
över New York och förvandlade
delstaten till pandemins
epicentrum i USA, ansågs Andrew
Cuomo lika charmig ”som en
dammsugare med sugeffekten
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uppvriden till max”, som
Washington Post beskriver hans
gamla jag.
En hammare som betraktade
omgivningen som spik, skriver
New York Times.
En lika högeffektiv som
frånstötande politiker. ”En
mobbande, kontrollerande,
charmlös” delstatspamp som
”försköts av progressiva,
accepterades av republikaner och
tolererades av resten”, i New York
Review of Books beskrivning.
Men under coronakrisen har
Andrew Cuomos svagheter
förvandlats till hans styrkor.

Guvernören uppfattas nu som
pandemins fältherre, en
realpolitiker som regerar med
handlingskraft, öppen för fakta
och forskning. Ideologi och
fantasifull skönmålning ägnar de
sig åt i Trumps Washington,
medan Cuomo tar hand om
verkligheten i New York.
Att ”ärva makt”, som Andrew Cuomo kan sägas ha gjort, är
känsligt i USA, där meritokrati är
ett honnörsord. Andrews far
Mario Cuomo var New Yorks
guvernör mellan 1983 och 1994.
Sonen har innehaft samma
ämbete sedan 2011. Dessförinnan
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var Andrew Cuomo New Yorks
justitieminister och innan dess
Bill Clintons bostadsminister.
Men under pandemin har familjen
Cuomo använt sin aristokratiska
ställning på ett förtjänstfullt sätt.
Klanen har klivit fram som en
ställföreträdande presidentfamilj,
som givit röst åt människors sorg
och oro och lyft något av bördan
från allmänhetens axlar. En
uppgift som inte familjen Trump
varit förmögen att axla.
Andrew Cuomos yngre bror Chris
Cuomo är nyhetsankare med eget
program på tv-kanalen CNN. I sitt
högoktaniga kvällsprogram

”Prime Time” har Chris Cuomo
regelbundet intervjuat sin bror
guvernören om delstatens kamp
mot viruset.
Brödernas 88-åriga mor Matilda
– änka sedan Mario Cuomo dog
2015 – har motvilligt fått ge namn
åt ”Matildas lag”, ett antal
riktlinjer för äldre medborgare
som Andrew Cuomo tagit fram.
Två av guvernörens döttrar har
rullat upp ärmarna. 25-åriga Cara
ingår i delstatens specialstyrka
mot coronaviruset, för en
symbolisk lön på en dollar i
timmen. 22-åriga Michaela
studerar vid elituniversitetet
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Brown. Inför påslagna tv-kameror
har Andrew Cuomo förklarat för
dottern varför det är nödvändigt
för hennes årgång att skippa årets
examensfest.
Andrew Cuomos förhållningssätt
under krisen är inspirerat av
faderns syn på politik, säger han.
Samhället är en stor familj.
Guvernören citerar gärna ”Pop”,
som han kallar sin far Mario:
”Idén om familj, ömsesidighet, att
dela på fördelar och bördor för
allas bästa, att känna varandras
smärta, dela varandras
välsignelser – rimligt, ärligt,
rättvist, utan att göra skillnad

utifrån ras eller kön eller geografi
eller politisk tillhörighet.”
Kombinationen av politisk
handlingskraft och kärv faderlig
omsorg har varit vinnande. Många
väljare och opinionsbildare som
tidigare var skeptiska till
guvernören har förvandlats till så
kallade ”cuomosexuals”. Vissa
fans hyser på gränsen till erotiska
känslor för guvernören. ”Hjälp,
jag tror jag är kär i Andrew
Cuomo???”, bekänner bland
andra journalisten Rebecca
Fishbein på den feministiska
sajten Jezebel.
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Fishbein brukade betrakta Cuomo
som en irriterande bromskloss
mot progressiva reformer, som
legalisering av marijuana,
modernisering av delstatens
eftersatta fängelsesystem och New
Yorks tunnelbana.
Men nu sitter Rebecca Fishbein
bänkad i soffan framför Cuomos
dagliga presskonferenser och
känner sig ”omhändertagen”.
Guvernören mixar dystra fakta
med känslosamma utvikningar
om metropolen New York. ”Jag
känner mig levande”, skriver
Fishbein om Cuomos effekt på

henne. ”Jag känner mig
beskyddad. Jag känner fjärilar”.
En annan av USA:s mer
svårflirtade kvinnliga
kolumnister, Maureen Dowd på
New York Times, fantiserar om
”chianti och köttbullar” när hon
tittar på Cuomos
presskonferenser. Guvernörens
balansakt mellan storslagen
känsloutgjutelse och handfasta
uppdateringar om läget på
marken påminner om stämningen
på en ”stor italiensk
familjemiddag”, skriver Maureen
Dowd.
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I den bilden är Andrew Cuomo
förstås patriarken vid bordets
kortsida, han som kan slå näven i
bordet men samtidigt gråta en
skvätt över tillvarons grymma
förgänglighet.
På CNN har bröderna Chris och
Andrew Cuomo vridit upp sin
italienskamerikanska machismo
till komiska nivåer, och förvandlat
den omöjliga jävssituation som de
befinner sig i till ett slags
kallhamrad familjefars om två
bröders omättliga
bekräftelsebehov och inbördes
konkurrens.

I en av de första intervjuerna
under pandemin tackar Chris
Cuomo sin bror för att han tar sig
tid att vara med i programmet.
– Mamma sade att jag var
tvungen, svarar den 62-årige
Andrew Cuomo uttryckslöst.
Den 49-årige lillebrodern fnyser
till svar. Mot slutet av samma
intervju vrider guvernören om
kniven.
– Jag ringde mamma precis före
programmet, säger Andrew
Cuomo. Hon sade förresten att jag
var hennes favorit.
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– Jag fattar inte att du kan ljuga
inför mina tittare, svarar Chris
Cuomo.
Så där har det fortsatt.
Häromveckan anklagade Chris
Cuomo sin bror för att överskatta
sig själv. Han har börjat tala om
sig själv i tredje person. Börjat
fiska efter Demokraternas
nominering inför höstens
presidentval.
Det senare dementerar
guvernören häftigt. Andrew
Cuomo försäkrar att han stödjer
Demokraternas kandidat Joe
Biden helhjärtat. Vissa vänner till
Andrew Cuomo säger dock till

amerikanska medier att han
eventuellt överväger att kandidera
inför presidentvalet 2024. En
mätning utförd i början av april,
sammanställd av en konservativ
intresseorganisation, visade att 56
procent av demokratiska väljare
föredrog Cuomo framför Biden.
Klart är att Cuomo ser mycket
mer vital ut än Joe Biden, som
suttit isolerad i sin källare i
Delaware under nästan hela
pandemin och framstått mer som
ett möjligt offer för coronan än
som en politiker i position att
bekämpa pandemin.
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Men det är kanske för tidigt att
utvärdera Andrew Cuomos
coronapolitik och därmed hans
chanser att bli vald till president.
Över 30 000 människor har dött i
New York. En katastrofal siffra
jämfört med delstaten
Washington på den amerikanska
nordvästkusten där smittan bröt
ut ungefär samtidigt men där
omkring 1 200 människor nu har
avlidit.
Det finns visserligen stora
demografiska skillnader mellan
Washington och New York, i form
av folkmängd, trångboddhet och
fattigdom. Men Washingtons

demokratiska guvernör Jay Inslee
agerade snabbare än Cuomo i
krisens startskede. I början av
mars underdrev Cuomo riskerna
med viruset i syfte att försöka
rädda stadens näringsliv. Han
sade att det var ”farligt” att stänga
samhället och att restriktioner
endast skulle ”göra folk rädda”.
Strategin kan ha kostat tusentals
människoliv.
Men sedan började Cuomo agera
mer kraftfullt. Donald Trump
hävdar att USA:s regering
bedriver ett krig mot viruset, men
Cuomo har uppträtt mer som en
byråkratins överbefälhavare än
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vad Trump har förmått. Cuomo
såg till att delstaten fick fatt i mer
sjukhusmaterial, han snabbade på
testningsförfarandet, han
arrangerade så att
läkarstuderande kunde börja
arbeta utan formella licenser och
organiserade en grupp om 78 000
sjukhusvolontärer.
Samtidigt hävdar opinionsbildare
på vänsterkanten att kulten runt
Andrew Cuomo är bisarr, i
förhållande till delstatens extremt
höga dödstal. I veckan skrev två
kolumnister i Guardian att Cuomo
i själva verket borde betraktas
som en av pandemins skurkar. Att

han ingått partnerskap med
näringslivet, som Bill och Melinda
Gates stiftelse, för att hitta nya
former för framtidens
skolundervisning, provocerar
kommentatorer som inte vill
marginalisera den offentliga
sektorn ytterligare.
Särskilt i en tid då den
amerikanska vårdsektorn, en
komplicerad kombination av
privata och offentliga intressen,
visat sig ha haft svårt att
mobilisera under en akut nationell
kris.
Skurk eller hjälte? Andrew Cuomo
har åtminstone varit närvarande i
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offentligheten under pandemin,
och inte frånsagt sig ansvar. Till
New York-bor som är frustrerade
över att tvingas sitta hemma i
karantän säger han: ”Skyll på
mig.” Han har också formligen
lapat i sig beröm.
När den feministiska skribenten
Rebecca Fishbein skrev sin
kärlekshyllning till Cuomo
rodnade guvernören inte i smyg
på sitt arbetsrum, utan ringde upp
artikelförfattaren och försäkrade
sig om att hon mådde bra. Det
resulterade i ytterligare en artikel,
där Fishbeins citerade ur
telefonsamtalet.

– Hej. Mitt namn är Andrew
Cuomo, sade guvernören när han
ringde från hemligt nummer.
– Jag vet, svarade Rebecca
Fishbein. Jag tittar på alla dina
presskonferenser.
– Jag vet, sade Andrew Cuomo.
Jag läste din artikel.
Björn af Kleen
bjorn.afkleen@dn.se
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Facebook tar bort
Trumps annonser
med symboler
som använts av
nazister
LÖRDAG 20 JUNI 2020

Facebook har plockat bort
annonser från Trumps
återvalskampanj som innehöll
en symbol som Nazityskland
använde för att klassificera
politiska fångar under andra
världskriget.

Annonserna som innehöll en röd
uppochnedvänd triangel började
visas på Donald Trumps och
vicepresident Mike Pences
Facebooksidor på onsdagen. De
har även funnits på presidentens
kampanjsida ”Team Trump”,
uppger den amerikanska
nyhetskanalen CNN.
Förutom den röda triangeln
innehöll annonsen en text där
väljare uppmanas att skriva under
en namninsamling mot Antifa, ett
antifascistiskt nätverk på yttersta
vänsterkanten. I annonserna
kallas rörelsen för en ”farlig mobb
av vänsterextrema grupper”, och
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kampanjen vill ha stöd för
presidentens uppmaning att
stämpla nätverket som
terrororganisation.
Jonathan Greenblatt, ledare för
Anti-Defamation League som
kartlägger antisemitiska hot i
USA, drar direkta paralleller till
naziregimen i Tyskland:
”Nazisterna använde röda
trianglar för att identifiera sina
politiska offer i
koncentrationsläger. Att använda
dem för att attackera politiska
motståndare är mycket stötande”,
skriver han på Twitter.

Facebook anser att annonserna
bryter mot bolagets policy mot
organiserat hat och har plockat
bort dem.
– Vår policy förhindrar
användning av en förbjuden
hatgrupps symbol för att
identifiera politiska fångar utan
en kontext som fördömer eller
diskuterar symbolen, säger
Facebooks talesperson Andy
Stone till nyhetskanalen.
Men Trumps kampanj hävdar att
den röda triangeln är en symbol
som används av Antifa.
”Vi noterar att Facebook
fortfarande har en
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uppochnedvänd triangel-emoji
som går att använda, den ser
exakt likadan ut, så det är konstigt
att de bara angriper den här
annonsen”, skriver talespersonen
Tim Murtaugh till CNN.
LÖRDAG 20 JUNI 2020
Marit Sundberg
Den demokratiske presidentmarit.sundberg@dn.se
aspiranten Joe Biden leder över
president Donald Trump med i
genomsnitt nio procentenheter
nationellt, och i nästan alla
vågmästarstater. Det framgår av
en sammanvägning av
opinionsundersökningar som
statistiknyhetssajten

Joe Biden leder
i nästan alla
vågmästarstater
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Fivethirtyeight gjort inför
höstens presidentval i USA.
Under de senaste veckorna har
den tidigare vicepresidenten Joe
Biden, som utmanar Donald
Trump om presidentposten i
november, ökat sitt väljarstöd. Det
visar flera olika sammanvägningar
av opinionsundersökningar.
Siffrorna visar att demokraten Joe
Biden leder med nio
procentenheter på nationell nivå,
med 50,5 procent av väljarna,
jämfört med republikanen Donald
Trumps 41,3 procent. Det är en
tydlig ökning jämfört med vårens

siffror som visat ett försprång på
5–6 procentenheter för Biden.
På grund av USA:s valsystem är
det dock inte opinionssiffrorna
nationellt som är viktiga utan
siffrorna i de delstater som oftast
avgör valet, de så kallade
vågmästarstaterna, ”swing states”.
Vilka delstater som räknas som
vågmästarstater förändras över
tid och i Fivethirtyeights
sammanställning har man utgått
från opinionssiffrorna i 17
delstater. Utifrån opinionsläget
som det såg ut den 17 juni leder
Joe Biden i 15 av dessa 17
delstater.
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Skulle de andra 33 delstaterna
som Fivethirtyeight inte räknar
som vågmästarstater rösta som
man gjorde i valet 2016 skulle Joe
Biden vinna 368 av de 270
elektorsrösterna han behöver för
att bli president, om valet ägde
rum i dag. Donald Trump skulle få
170 elektorsröster.
Enligt Fivethirtyeight betyder
dock inte detta att Joe Biden
garanterat blir USA:s nästa
president, eftersom han ”enbart”
leder med sex procentenheter i
delstater som skulle kunna avgöra
valet, alltså ett lägre övertag än
hans ledning nationellt. Skulle

Trump knappa in när valet
närmar sig skulle det knappast
vara omöjligt för honom att vinna
flest elektorsröster även om han
fick färre röster nationellt – som
när han 2016 besegrade Hillary
Clinton trots att hon fick nästan
tre miljoner fler röster.
Sajten Fivethirtyeight, som drivs
av statistikgurun Nate Silver, har
gjort sig känd för sina
sammanvägningar av olika typer
av opinionsundersökningar och
tar till skillnad från många andra
sammanvägningar även hänsyn
till bland annat hur tillförlitliga
mätningarna från samma
521

organisation eller företag varit
tidigare. Andra
opinionssammanvägningar visar
dock på liknande tendenser. I
Realclearpolitics sammanvägning
leder Joe Biden med 8,5
procentenheter: 50,2 procent mot
Trumps 41,7.
Hugo Ewald
hugo.ewald@dn.se

Klobuchar: Svart
kvinna bör väljas
till vicepresident
LÖRDAG 20 JUNI 2020

Senatorn Amy Klobuchar var
länge en favorit till att
nomineras till Joe Bidens
vicepresidentkandidat. Nu
säger hon att USA upplever ett
historiskt ögonblick och att
Biden i stället måste välja en
svart kvinna. Det är ytterligare
ett tecken på att de
landsomfattande protesterna
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mot rasism har fått politiskt
genomslag.

kvinna som
vicepresidentkandidat.
New York.
– Allt jag sett i min delstat och
Minnesotasenatorn Amy
runtom i landet visar att det här är
Klobuchar är populär i det
ett historiskt ögonblick i USA och
amerikanska rostbältet i norr, just vi måste fånga det ögonblicket.
i delstater där Donald Trump
Jag tror verkligen att det här är ett
avgjorde det förra presidentvalet. ögonblick då vi bör nominera en
Det fick många demokrater att se svart kvinna, sade Klobuchar i en
henne som en lämplig
intervju med tv-kanalen MSNBC.
vicepresidentkandidat till Biden.
Enligt källor i Bidens kampanj är
Men efter sommarens landsdet nu fyra kvinnor som granskas
omfattande protester mot rasism för nomineringen. En av
och polisvåld menar hon, likt
favoriterna är Kamala Harris,
många inflytelserika demokrater, senator från Kalifornien, med lång
att Biden borde nominera en svart erfarenhet i tunga juridiska
ämbeten. Nackdelen med Harris
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är att många i Demokraternas
vänsterflank och i Black lives
matter-rörelsen betraktar hennes
bakgrund som åklagare som
problematisk. På
demonstrationerna under
sommaren har hon ofta kallats för
”snut”, eftersom hon som
chefsåklagare för delstaten
Kalifornien förde en i deras ögon
hårdför ideologisk linje mot
brottslingar. Att nominera Harris
kan leda till protester från just de
svarta väljare och unga aktivister
som Biden hoppas mobilisera.
En annan favorit är Stacey
Abrams, en inflytelserik

progressiv aktivist som var nära
att åstadkomma en politisk skräll i
guvernörsvalet i Georgia 2018.
Abrams dyrkas av vänsterflanken
och Black lives matter-rörelsen,
men saknar tung erfarenhet i
politiska ämbeten.
Susan Rice, tidigare FNambassadör, Val Demings,
kongressledamot från Orlando,
och Keisha Lance Bottoms,
borgmästare i Atlanta, har också
nämnts som potentiella
kandidater.
Ett besked lär komma senast i
augusti, då Demokraterna håller
partikonvent i Milwaukee.
Martin Gelin
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Polisen arbetade först efter teorin
att hon hade blivit kidnappad.
Senare ändrades
brottsrubriceringen till mord och
den 28 april i år greps och
LÖRDAG 20 JUNI 2020
häktades maken, den 70-åriga
Polisen ska ha hittat
miljardären Tom Hagen, som
skilsmässohandlingar i paret
misstänkt för mord eller medhjälp
Hagens hem. Det uppger källor till mord på sin hustru.
till den norska tidningen
I den efterföljande husrannsakan
Verdens Gang. Dokumenten
ska polisen ha hittat
ska bara vara signerade med
skilsmässohandlingarna i villan
den försvunna hustruns namn. på Sloraveien i Lørenskog som var
Uppgifterna till VG styrker teorin daterade flera år innan Anneom att Anne-Elisabeth Hagen ville Elisabeth Hagen försvann, skriver
skiljas. Hon försvann spårlöst från VG som baserar uppgifterna på
hemmet den 31 oktober 2018.

Skilsmässohandlingar hittade i
Hagenhuset
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flera av varandra oberoende
källor.
Enligt tidningen ska AnneElisabeth Hagen ha berättat för
vänner att hon levde i ett
turbulent äktenskap och polisen
har sagt att det finns tecken på att
hon ville skiljas. Dokumentet
stärker nu den teorin.
Maken tillbakavisar dock att
parets relation var i gungning. I
ett förhör från vintern 2019, som
VG tagit del av, säger Hagen att
paret under sina 50 år
tillsammans aldrig diskuterade
skilsmässa. Senare nyanserar han
uttalandet och säger att de kan ha

nämnt skilsmässa som en lösning
på en viss konflikt, men de
diskuterade det inte på allvar och
har inte kontaktat advokater eller
pratat om att göra det, vad Hagen
minns, enligt förhöret.
Tom Hagens advokat Svein
Holden uppger till VG att han inte
har sett skilsmässohandlingarna
och vill inte svara på om Tom
Hagen känt till dem.
Inte heller polisen vill uttala sig
om skilsmässopappren.
Tom Hagen släpptes ur häktet i
början av maj då misstankarna
inte var tillräckligt starka för att
hålla honom häktad, enligt
526

Lagmansrätten. Han är dock
fortsatt misstänkt för mord eller
medhjälp till mord på sin fru.
För några dagar sedan utlyste
miljardären en belöning på tio
miljoner norska kronor för tips
som kan leda fram till att hustrun
hittas.
Den utlysta belöningen har mötts
av kritik, bland annat från
författaren och kriminologen Jørn
Lier Horst som anser att det kan
ställa till problem för polisen
eftersom det ger Tom Hagen
möjlighet att styra utredningen
– Han tar kontroll över
informationen och kan sortera

vilken information som ska
lämnas vidare till polisen. Han får
alltså monopol på
tipsinsamlingen. Det är att
undergräva förundersökningen,
säger Jørn Lier Horst till TV2.
Ytterligare en man är misstänkt
för inblandning i försvinnandet,
han har kunskap om
kryptovalutor och känner Tom
Hagen.
Katarina Lagerwall
katarina.lagerwall@dn.se
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Ex-polis dömd till
21 års fängelse
för smuggling
LÖRDAG 20 JUNI 2020

Oslopolisens tidigare chef Eirik
Jensen döms till 21 år i
fängelse. Parallellt med sitt
arbete mot organiserad
brottslighet slår
appellationsdomstolen fast att
han hjälpt knarkbaronen
Gjermund Cappelen att
smuggla in omkring 14 ton
hasch.

– Domen mot Eirik Jensen är
djupt allvarlig. Jensen har
missbrukat förtroendet han fått av
samhället och det är mycket
bekymrande att det har kunnat
ske. Förtroendet för polisen är
allmänt hög i Norge och så ska det
vara även i fortsättning, säger
Stortingets
justitieutskottsordförande Lene
Vågslid till NTB.
Den tidigare polischefen har varit
på fri fot i väntan på fredagens
domslut. Viss dramatik uppstod i
domstolshuset när han redan i
första pausen greps och fördes ner
i källaren efter att han precis
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kunnat ge sin sambo en sista kram
som en fri man på mycket länge.
Jensen, snart 63 år, var som
polischef känd för att just skapa
förtroende hos allmänheten,
rentav mellan polis och
kriminella, vilket till och med
tidigare justitieminister Knut
Storberget prisat honom för under
00-talets andra hälft. Denna
dialogmodell hade han förfinat
ända sedan 1977 då han inledde
sin karriär som civilpolis.
Jensen lärde känna Gjermund
Cappelen redan 1993 och
rekryterade honom som
polisinformatör, samma år som

Cappelen började med sin
haschsmuggling. I gengäld kunde
Jensen genom åren hjälpa
Cappelen med upplysningar om
polisens arbete eller undanhålla
information om narkotikainförsel
från polisen.
I slutet av 2013 kunde dock
polisen gripa Cappelen och
knappt två månader senare var
det Jensens tur, sedan
knarkbaronen i förhör berättat om
sin relation med polischefen.
Först tre år senare var åtalet om
grovt narkotikabrott klart. Totalt
rörde det sig om 16 ton hasch
varav 14 ska ha kunnat smugglas
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in med hjälp av Jensen som också
åtalades för grov korruption.
Åtta månaders
tingsrättsförhandlingar slutade
den 18 september 2017 med att
Jensen dömdes mot sitt nekande
till 21 års fängelse och Cappelen
till 15. I samband med
överklagandet prövade sedan en
fristående jury skuldfrågan och
landar i att medhjälp till
smuggling ska strykas, men
domarna förkastade den
slutsatsen.
Efter ytterligare 63 dagars
domstolsförhandlingar meddelade
nu en enig appellationsdomstol,

Borgarting lagmannsrett, att
bägge tilltalade är skyldiga. Rätten
var dock oenig om påföljden med
plus minus ett år. Om Jensen
sköter sig i fängelset kan han
släppas på fri fot när han är 76 år
gammal.
Ossi Carp
ossi.carp@dn.se
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1 Varför har partiledarna för de
två oppositionspartierna avsatts?
Venezuelas ledare Nicolás Maduro
fruktar att befolkningen ska rösta
på oppositionen vid
parlamentsvalet till hösten och
LÖRDAG 20 JUNI 2020
har därför bett Högsta domstolen
Högsta domstolen har avsatt
att plocka bort ledarna för landets
ledarna för Venezuelas två
två största oppositionspartier.
största oppositionspartier. Det
Regeringen har inte förklarat
visar att regimen drar åt
tumskruvarna på oppositionen varför oppositionsledarna bytts
ut. Det enda uttalande som gjorts
inför höstens parlamentsval.
Henrik Brandão Jönsson svarar kommer från Högsta domstolen
som skrev på Facebook att
på tre frågor om läget i
avsättningen av partiledarna ingår
oljelandet Venezuela.
i en ”nödvändig

Maduro drar åt
tumskruvarna på
oppositionen
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omstruktureringsprocess” inför
parlamentsvalet.
En av partiledarna som förlorat
sin position är
parlamentsledamoten Juan Pablo
Guanipa från högerpartiet
Primero Justicia. Han menar att
Högsta domstolens beslut visar att
regimen inte vill att det
venezuelanska folket ska få rösta
fritt och anklagar regimen för att
inte vilja ha fria val. Parlamentet
är den enda demokratiska
institution kvar som kontrolleras
av oppositionen och om regimen
vinner parlamentsvalet innebär

det att diktaturen hårdnar i
Venezuela.
2 Vad händer nu?
Maduros förslag är att Högsta
domstolens valkommission ska
utse två andra oppositionsledare
som regimen valt ut. Problemet är
att de är före detta
oppositionspolitiker som redan
sparkats från sina respektive
partier eftersom de medverkat i
korrupta affärer. Om de tar plats i
partiledningarna innebär det att
regimen har en hållhake på dem.
De kan då bli marionetter åt
regimen och göra det lättare för
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regimen att rigga parlamentsvalet. Flera oppositionspartier har redan
meddelat att de inte tänker ställa
Venezuela var tidigare
upp i parlamentsvalet eftersom de
Latinamerikas rikaste land, men
vet att det är lönlöst. Regimen
har under Nicolás Maduros tid vid kommer aldrig att tillåta en
makten blivit det fattigaste landet valförlust, menar de. Andra
på kontinenten. Över fem
partier, som de två största
miljoner har flytt landet och de
Primero Justicia och mittenpartiet
som är kvar lider av undernäring. Acción Democratica, har ännu
En undersökning visar att över en inte bestämt sig. En del av partiets
tredjedel av landets befolkning
medlemmar vill delta för att
endast får i sig 1.200 kalorier om
åtminstone få några platser i
dagen – mindre än hälften av
parlamentet så att de kan påverka
kroppens energibehov.
oljelandets framtid. Andra menar
3 Hur blir det med
att ett deltagande i valet innebär
parlamentsvalet?
att de skulle acceptera Maduros
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diktaturregim och legitimera hans
styre av Venezuela.
Henrik Brandão Jönsson

Nathan Shachar:
Största tidningen
byter
chefredaktör för
att åtgärda
vänstervridning
LÖRDAG 20 JUNI 2020

Ägarna till Spaniens största
och mest inflytelserika tidning
El País byter chefredaktör som
en åtgärd mot en markant
vänstervridning på redaktionen.
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Det är dåliga nyheter för den
regerande vänsterkoalitionen
med Pedro Sánchez i spetsen.
Analys

Beskedet att chefredaktören
Soledad Gallego-Díaz avgår efter
knappt två år vid rodret kommer
från tidningens ägare,
mediakonglomeratet Prisa. Under
våren har alla medier gått miste
om annonsintäkter och sålt färre
lösnummer. Men El País har gjort
sämre ifrån sig än
konkurrenterna. Enligt Com
Score, som mäter affärsdrivande
mediers läsar- och tittarfrekvens
på nätet, har El País passerats

både av högerliberala ärkerivalen
El Mundo och av Barcelonas
ledande dagtidning La
Vanguardia. Prisa-imperiet, som
är börsnoterat, har fallit 60
procent sedan nyår och de
finansiärer som lånat företaget
pengar, bland dem Banco
Santander och den mexikanske
telekommagnaten Carlos Slim, är
oroade.
Soledad Gallego-Díaz blev
chefredaktör våren 2018, bara ett
par veckor innan socialistledaren
Pedro Sánchez blev
premiärminister. Under GallegoDíaz och hennes stab har
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tidningen tagit flera steg åt
vänster och helhjärtat backat upp
Sánchez – också då han vid nyåret
gick i koalition med det öppet
antikapitalistiska vänsterpartiet
Podemos.
Gallego-Díaz ersättare, Javier
Moreno, tillträdde på fredagen.
Moreno, som ledde tidningen
mellan 2006 och 2014, befinner
sig långt närmare
socialdemokratins mittfåra än
Gallego-Díaz, och väntas inta en
mer skeptisk hållning till
Podemos, särskilt till partiledaren
Pablo Iglesias och dennes
motstånd mot en nedbantad

budget och mot EU:s hårda villkor
för ett ekonomiskt
livräddningspaket.
Spansk debatt och politik har de
senaste månaderna kretsat kring
regeringens agerande under
virusepidemin, framför allt dess
entusiastiska appell om
massdemonstrationer i landets
städer den 8 mars, stick i stäv mot
expertisens råd. Under den
stormiga tiden sedan dess, då
Spanien i vissa avseenden
drabbats hårdare än några andra
länder, har El País, ibland rätt
motvilligt, backat upp regeringen.
Detta medan konkurrenterna har
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lagt ned stor energi på att utforska
olika myndigheters fadäser under
krisen. Sedan El Mundo och La
Vanguardia infört betalvägg för
sin nätversion gjorde El País
detsamma i maj – en åtgärd som
nye chefen Javier Moreno yrkat på
i flera år.
Sedan bokhandlaren Jesus
Polanco lanserade El País 1976
har tidningen varit en huvudaktör
i spansk politik. Efter
socialisternas jordskredsseger i
valet 1982 började tidningen
alltmer likna ett regeringsorgan,
och dess ägare kunde börja bygga
upp en stark närvaro också inom

radio- och tv-branscherna. Men
den höga nivån på
utrikesrapporteringen och det
kulturella innehållet vann El País
läsare långt utanför vänsterns led.
Framstående icke-socialister, som
författarna Mario Vargas-Llosa
och Manuel Vicent, har sin
hemvist där.
El País tappade många läsares
förtroende under spanska
demokratins största skandal,
GAL-affären. GAL var en
dödspatrull som upprättats med
socialistregeringens goda minne,
med uppgift att mörda terrorister
från den baskiska
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terrororganisationen ETA. En rad
medier, i synnerhet El País
huvudkonkurrent El Mundo,
spelade en huvudroll då GAL:s
band till regeringen avslöjades –
medan El País förhöll sig passiv.
Dagens redaktionella regimskifte
är inte första gången tidningens
ägare slår till bromsen för att
förhindra en markant
vänstervridning på redaktionen.
Det skedde också under José Luis
Rodríguez Zapateros
socialistregering 2004–2011.
Nathan Shachar
naranjal@gmail.com
Dela

Nu studie:
Viruset fanns i
Italien redan i
december
LÖRDAG 20 JUNI 2020

Det nya coronaviruset kan ha
funnits i Italien redan i
december – två månader före
landets första bekräftade fall,
visar provtagning av
avloppsvatten som har spår av
sars-cov-2.
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Uppgiften bygger på en studie av
forskare vid ISS, Italiens
motsvarighet till
Folkhälsomyndigheten, som har
analyserat avloppsvatten insamlat
i Turin, Milano och Bologna
mellan oktober förra året till
februari i år, skriver BBC. De
första spåren av sars-cov-2
hittades i december.
Vattenproverna från oktober och
november var däremot virusfria.
Fynden stärker teorin om att det
nya coronaviruset kan ha börjat
cirkulera mycket tidigare än
forskarna har trott. Liknande
studier har gjorts i bland annat

Nederländerna, Spanien,
Frankrike och Australien.
I Kina, där utbrottet tros ha
börjat, upptäcktes det första
konstaterade fallet i slutet av
december. Italiens första
bekräftade fall kom i mitten av
februari.
Studien kan, enligt ISS, bidra till
att öka förståelsen för virusets
spridning i Italien. Provtagning av
avloppsvatten kan även fungera
som en varningssignal och visa
förekomst av virus långt innan en
smitta uppmärksammas av
samhället i stort.
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Resultaten innebär inte
automatiskt att smittspridningen
som ledde till utvecklingen av
epidemin i Italien kom från dessa
allra första fall, enligt ISS.
Även i Spanien har man hittat
sars-cov-2 i tester från
avloppsvatten som samlats in i
januari i år i Barcelona, 40 dagar
efter deras första konstaterade
fall.
I Frankrike meddelade forskare
nyligen att de hade hittat sarscov-2 hos en patient i Paris som
hade sökt för misstänkt lunginflammation den 27 december,

vilket var innan landet först sade
sig ha fått in smittan.
Katarina Lagerwall
katarina.lagerwall@dn.se
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Östafrika tar
spjärn inför ny
gräshoppsplåga
LÖRDAG 20 JUNI 2020

En lantbrukare går genom en
svärm av gräshoppor som slukar
hennes grödor i byn Katitika, 190
kilometer nordöst om Kenyas
huvudstad Nairobi. Gräshopporna
kan under en dag förbruka samma
mängd mat som 35 000
människor. Under den första
invasionen som drabbade

Östafrika i slutet av 2019
drabbades 20 miljoner människor
av matbrist. Hundratals miljoner
ökengräshoppor har därefter i
omgångar svept in över regionen,
vilket enligt FN beror på ett
ovanligt gynnsamt väder för
insekterna. I Kenya är utbrottet
det svåraste på över 70 år.
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av Malaysian Airlines
passagerarflygplan över
rebellkontrollerat område i östra
Ukraina 2014. Ryssland fortsätter
att förneka all inblandning.
TT-AFP

EU förlänger
sanktioner mot
Ryssland
LÖRDAG 20 JUNI 2020

Tyskland.

EU förlänger straffsanktionerna
mot Ryssland med ytterligare sex
månader på grund av konflikten i
Ukraina, meddelade Tysklands
förbundskansler Angela Merkel
efter fredagens EU-toppmöte.
Sanktionerna skulle ha löpt ut nu i
juni men förlängs igen, vilket skett
varje halvår sedan nedskjutningen
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Grekland
stämmer
Danmark för
falsk feta
LÖRDAG 20 JUNI 2020

Grekland/Danmark.

Grekland har bemyndigat EU att
inleda en juridisk process mot
Danmark över det danska
användandet av beteckningen
fetaost.
Feta är ”sinnebilden” av en
grekisk produkt, skriver det

grekiska jordbruksdepartementet
och konstaterar att Danmark har
”vägrat att samarbeta” när det
gäller EU-regleringar.
Danmark har också, enligt
Grekland, tillåtit danska
producenter att tillverka
”förfalskad feta” och exportera
olika typer av efterapningar och
kopior av EU-ostar.
TT-AFP-NTB
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Vi har
terroriserats av
fyrverkerierna i
veckor.

uttråkade stadsbor som firar det
varmare vädret.
TT-Reuters

LÖRDAG 20 JUNI 2020

Tanya Bonner är en av många
New York-bor som den senaste
tiden störts av fyrverkerier. Enligt
stadsborna startar explosionerna
så gott som varje dag före
solnedgången och skakar
lägenhetsfönster ända fram till
morgonen. Polisen skyller på 544

WHO: 150 000
nya coronafall
på ett dygn

Sydamerika, som anses utgöra
centrum för utbrottet just nu. En
stor andel av de nya fallen har
även konstaterats i södra Asien
och i Mellanöstern.
TT-AFP-Reuters

LÖRDAG 20 JUNI 2020

Coronaviruset. Omkring 150000
nya fall av coronasmittan har
konstaterats det senast
registrerade dygnet. Det är det
högsta antalet nya fall sedan
pandemins början, meddelar
WHO.
Hälften av de nya fallen har
registrerats i Nord- och
545

Uppgift: Kina
släpper tio
indiska soldater

skett efter flera samtal mellan de
båda parterna.
TT-AFP-AP

LÖRDAG 20 JUNI 2020

Kina/Indien.

Kina har släppt tio indiska
soldater som tillfångatogs i
samband med de
sammandrabbningar i Himalaya i
måndags där minst 20 indiska
soldater dog, uppger indisk press.
Frisläppandet, som bekräftats av
indisk säkerhetstjänst, ska ha
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Ryska jaktplan
avvisade
amerikanska
bombflyg
LÖRDAG 20 JUNI 2020

ryska statliga nyhetsbyrån
Interfax.
För två dagar sedan uppgav
Ryssland att USA använt jaktplan
för att avvisa fyra ryska bombplan
när de flög nära den amerikanska
gränsen.
TT-Reuters

Ryssland.

Ryssland har med hjälp av
jaktplan avvisat två amerikanska
bombflygplan av typen B-52 som
flugit över Ochotska havet utanför
Rysslands kust, meddelar
försvarsdepartementet enligt den
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Norwegians vd:
”Stormen är inte
över än”
LÖRDAG 20 JUNI 2020

Vårens storm som satte bolaget
farligt nära konkurs har inte
blåst förbi. För Norwegians vd
Jacob Schram skakar rodren
fortfarande.
– Att vi får in mer cash är lika
viktigt som att du och jag har
blod i kroppen, säger han.
Konkurrenterna börjar en efter en
starta motorerna. Och Norwegian

vill inte vara sist upp i luften.
Snart återupptas närmare 80
flyglinjer. 20 av 160 flygplan tas i
bruk. 600 anställda kallas tillbaka
från permittering. Totalt ska 900
piloter och kabinpersonal få
bolaget att flyga igen.
Det är inte ett lätt jobb han har,Jacob Schram. Omkring tre
månader efter att han tillträdde
som ny vd för Norwegian stod
bolaget på randen till konkurs.
– Det är väldigt härligt att vara i
en situation där man kan ge goda
nyheter och inte bara dåliga
besked. Det är jag superglad för,
säger Jacob Schram.
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Från början av året till i dag har
aktien fallit med drygt 90 procent.
Schram tar ett djupt andetag när
han får frågan om hur han har
upplevt de senaste månaderna.
– Det startade med krishantering i
början på mars, och det var
verkligen fullständig kris.
Det handlade om att agera – och
snabbt. Kunderna och personalen
skulle flygas hem säkert. Därefter
skulle så gott som alla flygplan
parkeras.
– Det gällde att kapa kostnaderna
kritiskt fort. Och det klarade vi.
Många blev permitterade och
dessvärre var vi tvungna att

försätta det svenska och danska
dotterbolaget i konkurs. Det var
inget vi ville göra, men det var en
konsekvens av den mycket svåra
situationen, säger Jacob Schram.
Det har också varit det svåraste
med att sitta vid rodret i stormen
– att låta anställda gå.
– Visst handlar det om att hålla
igång bolaget, men det är oerhört
synd att så många människoliv
har drabbats på olika sätt.
Kort därefter stod ledningen inför
det faktum att företaget måste
struktureras om finansiellt för att
överleva, enligt vd:n. I dagsläget
jobbar bolaget med att ta fram ett
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”nytt Norwegian” där Norden är
kärnan i verksamheten, men även
Europalinjer och långdistanslinjer
kommer att finnas med. Fast
stormen, den är långt ifrån över.
Nästa ödesdag är årsstämman den
30 juni. Då är förhoppningen att
aktieägarna ska godkänna en
nyemission, efter att bolaget
nyligen genomfört en
skuldrekonstruktion på 12,7
miljarder norska kronor. Får de
grönt ljus öppnas möjligheten för
statliga lånegarantier på tre
miljarder kronor.
Schram låter hoppfull och
berättar att bolaget har en god

dialog med flera myndigheter i
både Norge och Sverige. Men
behovet av nya pengar är
fortfarande skriande.
– Vi kommer att behöva mer
pengar. Att vi får in mer cash är
lika viktigt som att du och jag har
blod i kroppen. Pengarna är
bolagets syre. Om vi förlorar för
mycket blod så dör vi.
TT
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Ryssland
hävdar folkmord
– Finland slår
tillbaka
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Ryssland anklagar Finland för
folkmord. Under andra
världskriget ska Finland ha
begravt ryssar levande och
gasat ihjäl dem, något som
enligt finländska historiker är
taget ur luften. Den ryska
historikern Anatolij Razumov
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har bara ett råd: Reagera inte
på klassisk kontrapropaganda.
– Att göra om historien, att vända
på steken, att vädja till
människans lägsta instinkter –
det är ett av sovjetpropagandans
sämsta arv. Och nu fortsätter det.
Mitt råd är att inte reagera på det,
säger den ryska historikern
Anatolij Razumov till DN.
Ryssland anklagar Finland för
folkmord. I slutet av april
meddelade ryska statliga
förundersökningskommittén att
man inleder en rättsprocess mot
Finland. Det handlar om perioden
mellan 1941 och 1944 då Finland

ockuperade delar av ryska
Karelen, bland annat
Petrozavodsk, och grundade
fångläger där den ryska
civilbefolkningen internerades.
Den 18 maj försvann plötsligt allt
material om Finland från
undersökningskommitténs
hemsida.
– De kastade ut ett
informationsbete. Det är bättre att
inte nappa. Men det är mycket bra
att finländska historiker har lagt
fram dokument som motbevisar
deras påståenden, säger Anatolij
Razumov.
552

Han är expert på Stalins
utrensningar och jobbar på Ryska
nationalbiblioteket i Sankt
Petersburg.
Enligt finländska Riksarkivet
internerade Finland sammanlagt
cirka 30 000 civila i fångläger. Av
dem dog 4 060 personer. 1 345 av
dem var barn under 15 år.
Ryssland påstår nu att antalet
döda var minst dubbelt så stort
och att många fångar begravdes
levande eller dödades i
gaskamrar. De här uppgifterna
saknar historisk grund, enligt
finländska historiker som är
specialister på den finländska

ockupationspolitiken i ryska
Karelen.
En av dem är Antti Laine, docent i
historia och författare till boken
”Suur-Suomen kahdet kasvot –
Itä-Karjalan siviiliväestön asema
suomalaisessa
miehityshallinnnossa 1941–
1944” (”Stor-Finlands två
ansikten – de civilas situation i
Östra Karelen under finländsk
ockupation 1941–1944”).
– Jag har forskat i de här frågorna
i fyrtio år. Med tio års mellanrum
sätter Ryssland i gång samma
process. Det leder aldrig till
någonting nytt, allt är ju redan
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känt. Jag svarar alltid på
journalisters frågor, men visst är
det frustrerande, säger Antti Laine
till DN.
Anklagelserna om folkmord är
enligt Antti Laine nya.
– Dem har vi inte hört tidigare,
säger han torrt.
Att Finlands politik på de
ockuperade områdena inte var
särskilt human är ett faktum.
Befolkningen delades in i
finskättade och slaver. De
förstnämnda behandlades väl och
internerades inte. Den slaviska
befolkningen internerades däremot, eftersom den betraktades

som en säkerhetsrisk. Planen var
att göra Petrozavodsk till en del av
Finland och därefter
tvångsförflytta den ryska
befolkningen till andra sidan
gränsen.
Men, säger Antti Laine, Finland
hade inte som mål att utrota
ryssar.
– Att dödligheten i lägren var hög
stämmer, vilket främst berodde på
livsmedelsbrist. Påståenden om
gaskammare stämmer inte. Däremot tvingades fångarna bada
bastu för att bli av med lössen och
stoppa epidemier av fläcktyfus.
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Den finländska ockupationspolitiken i ryska Karelen har
redan blivit rannsakad. Finland
slöt fred med Sovjetunionen i
Paris år 1947. Som en del av
fredsavtalet dömdes fjorton
personer i Finland för krigsbrott
på de ockuperade områdena.
Därefter hade Sovjetunionen inga
ytterligare krav på Finland, men
Finland grundade själv en
undersökningskommission som
gick igenom över 3 000 fall av
krigsbrott i lägren för krigsfångar.
Det ledde till 910 rättegångar, av
vilka ungefär hälften ledde till
friande dom i brist på bevis.

Finland har gett ryska forskare fri
tillgång till de finländska nationaloch krigsarkiven. Ryssland å sin
sida vägrar öppna sina NKVDoch KGB-arkiv för finländska
forskare.
Frågan är vad det här egentligen
handlar om. Varför beslutar sig
ryska myndigheter plötsligt för att
dra upp anklagelser mot Finland
som enkelt kan bemötas?
Den ryska historikern Anatolij
Razumov har ett råd: Glöm den
här historien.
– Jag har sedan länge beslutat att
inte nappa när våra
säkerhetsorgan kastar ut den här
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sortens lockbeten. De jobbar
enligt den sovjetiska
instruktionsboken för
kontrapropaganda: man slänger
ut något som inte stämmer för att
folk ska gripa tag i påståendet och
börja debattera. Ofta kokar man
ihop någon hybridhistoria om
andra världskriget.
Razumov använder det ryska
verbet ”krutit”. Det betyder att
skruva eller manipulera.
– Målet är alltid detsamma. Man
vill bevisa att de länder som
Sovjetunionen anföll själva är
skyldiga till allt. I Katyn (och
andra platser där sovjetiska

NKVD i en serie massakrer år
1940 mördade över cirka 22 000
polska officerare) har gamla
minnesmärken nyligen gjorts om.
Man förnekar inte
massarkebuseringarna, men talar
om att även polackerna dödade
ryska soldater.
I Sandarmoch ligger plötsligt inte
längre bara Stalins offer begravda,
det visar sig att finnarna kände till
graven och begravde Röda arméns
soldater på samma ställe.
Budskapet är detsamma:
polackerna är kräk, finnarna
avskum, alla som vi har anfallit
har sig själva att skylla. Och allt
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detta för att flytta
uppmärksamheten från vårt eget
folkmord, det som Stalin
anordnade på sin egen
befolkning.
Anatolij Razumov har i flera år
samarbetat med lokalhistorikern
Jurij Dmitrijev i Petrozavodsk.
Dmitrijev, som har kartlagt
Stalins massgravar i ryska
Karelen, sitter häktad sedan över
ett år tillbaka, anklagad för
pedofili. Han har blivit friad från
samma anklagelse en gång
tidigare, men
åklagarmyndigheterna tog upp
fallet på nytt. Det står klart att

anklagelserna är fabricerade och
att målet är att tysta Dmitrijev.
Som ett led i processen har ryska
Militärhistoriska sällskapet två år
i rad på nytt grävt ut den största
massgraven i Sandarmoch. Den
upptäcktes av Dmitrijev år 1997
och är redan grundligt kartlagd
och undersökt. Här ligger över 9
000 människor begravda,
mördade under Stalins
utrensningar på 1930-talet.
Målet med de nya utgrävningarna
är att hitta bevis för att det i själva
verket ligger ryska soldater i
gravarna – skjutna av den
finländska armén. Skuldbördan
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ska fördelas om. Men det går
dåligt med bevisföringen.
I september 2018 deltog jag i en
presskonferens på den ryska
nyhetsbyrån RIA Novosti i
Moskva. Presskonferensen skulle
handla om utgrävningarna i
Sandarmoch. Ryska
krigshistoriska sällskapet hade
radat upp fyra experter, inklusive
två professorer. I över en timme
höll de ett föredrag om det
fascistiska Finland och dess
grymma ockupationspolitik. Men
de kunde inte presentera ett enda
bevis på att det låg ryska soldater
begravda i Sandarmoch.

Två år senare lyser bevisen
fortfarande med sin frånvaro.
Anna-Lena Laurén

Fakta. Utkämpade två
krig
Åren 1939–1940 och 1941–1944
utkämpade Finland och
Sovjetunionen två krig,
vinterkriget och fortsättningskriget.
I vinterkriget anföll Sovjet Finland.
Viborg, Finlands andra stad, tillföll
Sovjetunionen.
I fortsättningskriget anföll Finland
Sovjet tillsammans med tyskarna,
bland annat för att ta tillbaka
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Viborg. Man passerade den
gamla gränsen och ockuperade
bland annat den ryska staden
Petrozavodsk, där den ryska
delen av civilbefolkningen,
sammanlagt cirka 30 000
personer internerades i läger. Av
dem dog 4 060 personer.
Fakta. Grävde i KGB-arkiv
Jurij Dmitrijev, 64, är
lokalhistoriker i Petrozavodsk och
leder lokalavdelningen för
Memorial, en rysk
människorättsorganisation som
grundades redan under
Sovjettiden för att bevara minnet

av offren för politiska förföljelser i
Sovjetunionen.
I början av 1990-talet började
Dmitrijev forska i de öppnade
NKVD- och KGB-arkiven. Han
kartlade 1930-talets
massarkebuseringar och gav ut
böcker med namn och uppgifter
på offren. År 1997 hittade han en
av de största massgravarna i det
forna Sovjetunionen, Sandarmoch
med över 9 000 begravda.
Dmitrijev sitter häktad, anklagad
för pedofili. Han har redan friats
en gång tidigare från samma
anklagelse.
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man på förpackningarna som man
haft sedan 1940-talet.
Anledningen är att företaget har
reagerat på rasism och orättvisa
efter George Floyds död och
SÖNDAG 21 JUNI 2020
kampanjen Black Lives Matter,
Flera amerikanska företag
skriver The Guardian.
skrotar sina kända varumärken
Företaget menar att karaktären
som länge har beskyllts för att
inte längre är i takt med tiden.
vara rasistiska. Åtgärden
”När vi lyssnar på
kommer efter protestvågen i
konsumenterna, särskilt de svarta,
Black lives matter-rörelsen.
och till våra medarbetare över
Risproducenten Mars som står
hela världen inser vi att nu är rätt
bakom det välkända märket Uncle tid att utveckla Uncle Bens
Bens meddelade i dagarna att
varumärke. Rasism har ingen
man kommer byta ut namnet och plats i samhället”, skriver Mars i
den klassiska bilden av en svart
ett uttalande enligt The Guardian.

Kritiserade
varumärken byter
ut sina logotyper
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Mars är bara ett av flera företag i
USA som den senaste tiden har
valt att skrota kända varumärken
som anses vara rasistiska.
Först ut var tillverkaren Pepsi som
meddelade att pannkaks- och
sirapsvarumärket Aunt Jemima
kommer att få ett nytt namn och
en ny logga, skriver CNN
Business.
Sedan följde snabbt företagen för
Mrs. Butterworths och Cream of
Wheat efter och lovade att byta ut
sina diskriminerande logotyper.
Enligt Daina Ramey Berry,
professor i historia vid University
of Texas, är beslutet att skrota

namnet och bilden Aunt Jemima
betydelsefullt eftersom
varumärket normaliserar en
rasistisk skildring av svarta
kvinnor som hushållerska och en
”plantagementalitet”.
– Det handlar om representation,
det stereotypa, traumatiska och
missvisande sätt som vi är
representerade på, säger hon till
CNN.
Men förändringarna har låtit
vänta på sig.
Flera av företagen har under flera
decennier avfärdat kraven på att
uppdatera sina varumärken. Men
en förändrad konsumentkultur
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och sociala mediers sprängkraft
har nu gjort det omöjligt för
företagen att stå emot
påtryckningarna, säger
varumärkesexperten Allen
Adamson på Metaforce till CNN.
– När PepsiCo annonserade att de
ändrade etiketten med Aunt
Jemima på grundval av den ökade
medvetenheten och Black lives
matter-rörelsen, blev det ohållbart
för de andra stora företagen att
inte göra detsamma, säger hon till
CNN.
Livsmedelsbranschen är inte den
enda som har utsatts för kritik om

rasism eller kolonialism på sina
logotyper.
På torsdagen uppgav ColgatePalmolive att deras tandkräm
Asian Darlie kommer att få en
omgörning. Darlies ursprungliga
namn var ”Darkie” och lanserades
som ”en svart persons tandkräm”,
skriver CNN.
Även inom sportvärlden kommer
krav på rannsakning. Röster höjs
för att Washington Redskins
slopar sista ledet i lagnamnet och
byter ut logotypen som är en bild
på en indianhövding i fjädrar.
Laget ägs sedan 1999 av Daniel
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Snyder som hittills har avvisat
förslag om att stryka Redskins.
Katarina Lagerwall
katarina.lagerwall@dn.se

Nordkorea rustar
för propagandakampanj över
gränsen söderut
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Nordkoreas
propagandamaskineri går för
högtryck – travarna med
flygblad som på söndagen ska
skickas över gränsen till
Sydkorea är ”höga som berg”.
Relationen mellan
ärkefienderna har drastiskt
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försämrats under de senaste
veckorna.
”Rasande nordkoreanska invånare
runtom i landet fortsätter aktivt
med förberedelserna att sätta
igång en storskalig distribution av
flygblad – travarna är höga som
berg”, rapporterar Nordkoreas
statliga nyhetsbyrå KCNA, enligt
Reuters.
Det sydkoreanska
återföreningsdepartementet, som
ansvarar för dialogen mellan
länderna, uppmanade Nordkorea
på lördagen att omedelbart skrota
flygbladsplanerna.

I juni har relationen mellan Nordoch Sydkorea blivit allt frostigare.
Förra veckan bröt Nordkorea all
kommunikation med grannlandet
efter att nordkoreanska
avhoppare skickat flygblad över
gränsen, i vad Nordkorea kallar en
propagandakampanj. Den här
sortens flygbladsaktioner har
pågått mellan länderna i
årtionden. Fram till 2010 skickade
den sydkoreanska militären
flygblad med regimkritiska
budskap in i den fyra kilometer
breda demilitariserade zonen
mellan länderna.
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Flera grupper med nordkoreanska
avhoppare har dock tagit vid där
militären slutade. Förutom
flygblad har mat, dollarsedlar och
USB-minnen med sydkoreanska
nyheter skickats över gränsen
med ballonger, eller i
vattenflaskor över floden, skriver
Reuters.
Den senaste veckan har
spänningarna ökat Nordkorea och
Sydkorea ytterligare. På tisdagen
sprängde Nordkorea det nordsydkoreanska sambandskontoret
vid gränsen mellan länderna.
Kontoret inrättades för två år
sedan när det diplomatiska läget

förbättrades mellan
grannländerna.
Redan under förra helgen varnade
Kim Jong-Uns syster för att
kontoret skulle jämnas med
marken.
Kort därefter meddelade
Nordkorea också att man kommer
att skicka trupper till det
demilitariserade området mellan
länderna. Samtidigt sa man nej till
Sydkoreas förslag om fredliga
diskussioner.
Efter veckans händelser har en
grupp med nordkoreanska
avhoppare gått ut med att man
inte längre kommer att skicka
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över hundratals plastflaskor fyllda
med ris, medicin och
ansiktsmasker över gränsen.
Aktionen var ursprungligen
planerad att genomföras under
söndagen, rapporterar Reuters.
De båda länderna har aldrig slutit
en officiell fred efter Koreakriget
som pågick 1950–1953. I stället
råder ett vapenstillestånd mellan
nord och syd.
Gustav Olsson
gustav.olsson@dn.se

Trumpbok
stoppas inte
SÖNDAG 21 JUNI 2020

En federal domare säger nej till
justitiedepartementets försök
att stoppa förre
säkerhetsrådgivaren John
Boltons bok om president
Trump. Samtidigt hävdar
domstolen att han äventyrar
rikets säkerhet.
Boltons nya bok ”The Room
Where It Happened” tecknar
ingen fördelaktig bild av
presidenten.
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Justitiedepartementet har lämnat
in en stämningsansökan mot
Bolton för att hindra utgivningen.
Det hävdar att han bryter mot
sekretessavtalet och riskerar
landets säkerhet genom att avslöja
sekretessbelagda uppgifter.
I sitt beslut skriver domare Royce
Lambert att boken redan har
distribuerats brett, och lätt kan
spridas ytterligare via internet,
även om domstolen förbjuder
utgivningen.
Samtidigt är domaren kritisk mot
att boken ges ut utan ett formellt
godkännande från
Trumpadministrationen. Han

utesluter inte att Bolton kan
komma att ställas till svars
rättsligt.
Marit Sundberg
marit.sundberg@dn.se
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– Vi läkare vet inte mycket om
krig. Generaler vet inte mycket om
hälsofrågor. Historien kommer att
döma, säger Luiz Henrique
Mandetta i en intervju med
SÖNDAG 21 JUNI 2020
nyhetsbyrån AFP.
Brasilien blev på fredagen det
Smittkurvan i Brasilien har stigit i
andra landet i världen att
en oroväckande hastighet den
passera en miljon bekräftade
senaste tiden. För några veckor
fall av coronaviruset, med över sedan smittades i genomsnitt
54 000 nya fall på 24 timmar.
15000 personer om dagen. Den
Landets avskedade
senaste statistiken visar att antalet
hälsominister, läkaren Luiz
personer som nu smittas varje dag
Henrique Mandetta, är kritisk till ökat till omkring 55000. Ändå
att hälsodepartementet leds av vidtar inte president Jair
militärer.
Bolsonaro några åtgärder. En
undersökning som tidningen O

Över en miljon
smittade – 54 000
ny fall på ett dygn
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Globo gjort visar att presidenten
fortsätter att ignorera
coronaviruset. Under de senaste
tre månaderna har endast sju
procent av hans offentliga agenda
handlat om coronapandemin.
Mest kritik riktas mot Bolsonaros
försök att censurera
dödsstatistiken. Försöket
misslyckades, men sände signaler
till omvärlden om att uppgifterna
som Brasilien redovisar om
covid-19 inte går att lita på.
Sedan över en månad tillbaka
styrs hälsodepartementet av
armégeneralen Eduardo Pazuello
som aldrig arbetat med

hälsofrågor. Han har tillsatt ett
tjugotal andra militärer på
departementets topposter.
– Tyvärr spelar inte
hälsodepartementet längre rollen
som hanterare av hälsofrågor. Det
är ett departement under militär
ockupation, säger den före detta
hälsoministern Luiz Henrique
Mandetta till AFP.
Brasilien är efter USA världens
näst mest drabbade land av
coronapandemin men Bolsonaro
har, precis som USA:s president
Donald Trump, tonat ned riskerna
med viruset.
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Det enda Bolsonaro oroar sig för
är att ekonomin försämras om
landets hälsomyndigheter inför en
så kallad lockdown. Om ekonomin
försämras minskar hans chanser
att bli omvald 2022. Det är den
enda frågan han bryr sig om.
Bolsonaro tycks helt sakna empati
för offren. När antalet döda i
covid-19 passerade Kinas siffror
svarade han: ”Och? Jag är ledsen,
men vad vill du att jag ska göra åt
det?”
Brasilien hade på lördagen
registrerat 48 954 dödsfall i
covid-19, enligt statistik från
Johns Hopkins-universitetet.
Henrik Brandão Jönsson

Skarpt gräl
mellan Kina och
Indien
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Hårda utspel och anklagande
ordväxlingar utbyts mellan Kina
och Indien i den eskalerade
konflikten om gränsen i
Himalayaområdet mellan de två
stormakterna.
Det skärpta läget följer efter
måndagens sammandrabbning i
Ladakhregionen då minst 20
indiska soldater dödades och ett
570

70-tal skadades. Kina har inte
uppgivit döds- eller skadetal på
sin sida. Den indiska regeringen
anklagar Kina för att ha rest
konstruktioner på den indiska
sidan av gränsen kallad ”den
faktiska kontrollinjen”. Kina har
vägrat hörsamma krav på att sluta
bygga.
Kina å sin sida svarade på Twitter
att indiska styrkor gått över
demarkationslinjen och angripit
kinesisk militär som var där för
att förhandla.
Utrikesdepartementets
talesperson Zhao Lijian anklagade
de indiska styrkorna för

”provokation”. Indiens
premiärminister Narendra Modi
försökte på fredagen förminska
krisens omfattning.
– Ingen har kränkt vår gräns,
ingen (främmande makt) finns
där nu och inga av våra utposter
har erövrats, sade han.
TT-Reuters
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Jag fick veta i ett pressmeddelande
från
justitieministern i
kväll att jag ’skulle
avgå’ som federal
åklagare. Jag har
inte avgått och har
inga planer på att
lämna min post.

Geoffrey Berman, federal åklagare
i New York, som bland annat har
utrett president Donald Trumps
personlige advokat Rudy Giuliani.
Hans besked väntas leda till en
konflikt inom
justitiedepartementet.
TT-Reuters
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Tjetjeniens ledare
stödjer franska
upplopp
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Frankrike/Ryssland. Den ryska
delrepubliken Tjetjeniens ledare
Ramzan Kadyrov stödjer de
personer med tjetjenskt ursprung
som var inblandade i oroligheter i
den franska staden Dijon tidigare
i juni. Han anser att de skyddade
en av ”de sina” eftersom polisen
inte agerade.

Oroligheterna började när en 16årig pojke misshandlades.
Attacken ledde till hämndattacker
utförda av personer med tjetjenskt
ursprung. Målet för attackerna
ska ha varit droghandlare med
nordafrikanskt ursprung.
Flera har gripits för inblandning i
bråket.
TT-AFP
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Uppgifter: Tre
döda efter
knivattack

Polisen i Thames Valley hade sent
i går inte bekräftat några dödsfall,
men uppgav att det rörde sig om
en allvarlig händelse.
DN
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Storbritannien. Flera personer ska
ha blivit knivskurna i en park i
Reading i södra Storbritannien på
lördagskvällen, skriver flera
brittiska medier. Enligt källor till
The Telegraph avled tre personer
på platsen och två fördes till
sjukhus med allvarliga skador.
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Över 100 gripna
vid belarusiska
protester mot
presidenten

sjätte mandatperiod. Flera
motståndare, bland annat
presidentens största rival Viktor
Babaryko, har gripits, precis som
flera journalister.
TT-AFP

SÖNDAG 21 JUNI 2020

Belarus. Runt 140 människor har
gripits i samband med
regimkritiska protester i Belarus,
uppger människorättsgruppen
Vyasna. President Aleksandr
Lukasjenko har skärpt greppet om
sina motståndare inför valet i
augusti, där han ställer upp för en
575

Nya turer kring
knarkdömd
expolis

Beskedet överklagades direkt.
Ärendet ska nu avgöras i morgon,
måndag.
TT-DN
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Norge. Den före detta polischefen
Eirik Jensen som i fredags
dömdes till 21 års fängelse av en
norsk hovrätt för grov korruption
och medhjälp till
narkotikasmuggling försattes på
lördagen på fri fot i väntan på att
domen överklagas eller vinner
laga kraft.
576

av maj, men med strikta regler om
att hålla avstånd. Över 150 000
har bekräftats coronasmittade i
Saudiarabien, och mer än 1 200
har avlidit.
TT-AFP

Stora moskén i
Mecka öppnar
igen
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Saudiarabien. Saudiarabien
planerar att öppna den stora
moskén i Mecka på söndag,
uppger statlig tv. Antalet covidfall i landet har minskat betydligt
de senaste dagarna, och för första
gången på tre månader kan den
jättelika byggnaden öppnas för
besökare igen. På andra håll i
landet öppnade moskéerna i slutet
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Permitteringar
dras tillbaka i
Storbritannien
SÖNDAG 21 JUNI 2020

matsektorn som permitteringarna
dragits tillbaka i störst
utsträckning.
Totalt är runt nio miljoner britter
permitterade.
TT-Reuters

Den brittiska ekonomin ser ut att
vara på väg tillbaka – i alla fall om
man ser till de nya siffrorna över
permitteringarna i landet. Inom
den privata sektorn har fem
procent av alla permitteringar
dragits tillbaka under de senaste
två veckorna.
Det är inom byggbranschen,
tillverkningsindustrin och
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Italien förväntar
sig ras i
turismen

prognosen blir verklighet blir
2020 det sämsta turiståret sedan
1998 för Italien. Turistsektorn
står för 13 procent av landets
BNP.
TT-AFP-Reuters
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56 miljoner försvunna gästnätter
och ett intäktstapp på 34
miljarder kronor. Det väntar sig
italienska företagare inom
turistnäringen, enligt en
undersökning som genomförts av
organisationen Assoturismo.
Nästan hälften av tappet väntas
ske inom hotellnäringen. Om
579

utsatta människor som står
kvar när experter, politiker och
debattörer lämnat scenen.
1
I århundrade efter århundrade
har vi sett hjältarna och
antihjältarna segra och gå under,
älska och hata, krönas och
begravas. Teaterscenen har varit
SÖNDAG 21 JUNI 2020
platsen där vårt eget inre har
Ett samhälle under
utspelat sig inför öppen ridå. Vi
coronapandemin kan föra har bytt namn med Oidipus och
tankarna till antikens dramer.
Medea, Hamlet och Ofelia,
Där brukar kören fungera som
Hjalmar Ekdal och Hedvig, Jean
tragedins anonyma vittnen. Leif och Julie, Vanja och Sonja,
Zern återvänder till de gamla
Estragon och Vladimir...
verken och tycker sig se de

Tragedins
namnlösa vittnen
vet att det
oväntade kan
hända
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Alla försök att förklara teaterns
uppkomst brukar ta sin
utgångspunkt i riten. Det är först
när kören lämnar plats för
skådespelaren som handlingen
övergår från kollektivet till den
enskilda människan. Den
vanligaste teorin är att någon – vi
kan kalla honom Thespis –
lösgjorde sig från kören och vände
sig till publiken med egna
repliker. Därefter tillkom
ytterligare en skådespelare och
snart en tredje. Kören har inget
namn eller är uppkallad efter ett
folk eller en grupp, till exempel
”Kör av thebanska

åldringar” (”Herakles” av
Euripides) eller ”Kör av friborna
mykenska kvinnor” (”Elektra” av
Sofokles).
Teatrarnas ovilja att spela det
antika grekiska dramat förklaras i
regel med att kören står i vägen
för inlevelsen. Kören uppfattas
som statister. Det är visserligen
sant, som Ingemar Hedenius
skriver om det tragiska i boken
”Fyra dygder” från 1955, att
Sofokles ”Kung Oidipus” är ett av
de ”största konstverk som
någonsin har skapats”. Ingen kan
med gott samvete påstå
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motsatsen. Oidipus har överlevt.
Men antag att vi glömt något.
2
Jag letar fram två tragedier av
Euripides, båda med titlar efter
kören, ”De fenikiska kvinnorna”
och ”De skyddssökande”. Det som
drabbar mig starkast är att jag
inte känner igen mig. Det är som
att komma in på scenen från
sidan. Flera av personerna har vi
mött i tidigare pjäser. I den första
förekommer både Antigone och
Kreon, liksom Oidipus själv, låt
vara i skymundan där han sitter
på rummet och deppar efter att
stuckit ut sina ögon och dragit

olycka över Thebe. Hans bön,
riktad till Antigone när de närmar
sig de döda bröderna, hör till de
mest gripande i världsdramatiken:
”Jag ber dig – styr min hand till
deras ansikten.”
Ändå är det någonting annat som
tar över i upplevelsen av dessa
korta och till synes odramatiska
och vardagliga repliker: ”Jag hade
mat ena dan – gick hungrig
nästa.” Det höga och det låga som
delar öde. ”Se så, se så – vi är på
väg.” Förlusten och sorgen.
Överallt kroppar på marken.
Stupade och sörjande. ”Å, å!
Landsflyktens elände – så
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gammal, och jagad ur
fosterlandet!” Antigone hjälper
sin blinde far:
Här, här kan du sätta foten.
Lik en dröm är din styrka...
Han, hjälten som en gång löste
sfinxens gåta, får nu ropa ”Aiai!”
och svara på frågan ”För vem är
dessa suckar?” Han hittar bara ett
ord:
Barnen...

3
Under ett veckoslut i augusti 1961
passade diplomaten Sture Linnér
på att i samband med ett FN-

uppdrag besöka Dag
Hammarskjöld på dennes
lantställe nära Brewster norr om
New York. Med sig hade han Emil
Zilliacus översättning av Aischylos
”Perserna”. Både
generalsekreteraren och Linnér
blev starkt gripna av denna
tragedi och hade inga svårigheter
att se paralleller mellan slaget vid
Salamis och efterkrigstidens
Kongo.
Om ”Perserna” heter det ofta att
den mer liknar en kantat än ett
levande skådespel. Den tyske
filologen Ulrich von WilamowitzMoellendorff och den
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finlandssvenske översättaren Emil
Zilliacus är överens om att
kompositionen är alltför löst
sammanfogad för att bilda en
helhet. Den saknar dynamik och
stegring. ”Vi bevittna hur fjärilen
håller på att frigöra sig ur
puppan”, som Zilliacus skriver om
en annan av Aischylos tragedier.
Först i ”Orestien” tar Aischylos
det avgörande steget från körverk
och sorgespel till scenisk
handling, action.
Sture Linnér delar inte synen på
”Perserna” som ett odramatiskt
och ofullgånget verk. Aischylos,
resonerar han i boken ”Lans och

båge” (1992), använder i själva
verket kören för att klarlägga
bilden av den persiska
storkonungens invasion av
Grekland. Körens roll ligger inte
enbart i att den fördjupar den
mytiska och moraliska
bakgrunden till händelserna utan
också i sättet på vilket den
reagerar på och engagerar sig i
dem. Kören förbinder därigenom
teatern och tragedin med folket,
fria medborgare, samlade till fest.
Kören är teaterns ”vi”, står både
på scenen och sitter i salongen.
4
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Låt oss återvända till ”De
fenikiska kvinnorna” och den suck
Oidipus utandas på väg till
Kolonos tillsammans med
Antigone: ”Förbi – på samma dag
kom lyckan och fördärvet.” Jag vet
ingenting som sannare och
skoningslösare beskriver den
kunskap som är tragedins egen,
den vi förtränger medan vi lyssnar
till vapenskramlet, lider med
hjältarna, skrattar åt narrarna och
älskar med skådespelarna,
överlåter problemlösningen på
experterna, gör avbön och
upprepar våra misstag, lägger
livspussel och skriver testamente,

försäkrar oss mot olycka och död,
skakar av oss nattens drömmar
och planerar för morgondagen.
Ingen behöver ta vägen över
Aristoteles, Hegel och Freud för
att förstå de grekiska tragedierna,
även om det är ett svåröverträffat
nöje. Man kunde lika gärna svara
som poeten och klassicisten Anne
Carson: ”Varför finns tragedin?
För att du är full av vrede. Varför
är du full av vrede? För att du är
full av sorg.”
I de flesta fall är det kören som får
säga det, här i Euripides
”Backanterna”:
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I många gestalter tar gudomen
form
och ofta vill gudarna gäcka vårt
hopp
ty ingenting blir som vi väntade
oss:
det oväntades väg beträder en
gud.
Det var detta vårt spel vill visa.
Ett eko av ”Medea” med sin lika
självklara coda: ”Och så gick det
också med detta.” Även i Sofokles
”Ajax” tvingas huvudpersonen
konstatera att ”det oväntade
händer alltid” och tar därefter sitt
liv:
Allt möjligt skall de dödlige röna

i livet; på förhand vet ingen
vad han kan komma att utstå.
Anne Carson gör det med ett
leende i sin översättning av
Euripides ”Alkestis”:
God found a way
to be surprising.
Kören är tragedins namnlösa
vittnen. Den står kvar på scenen
när de andra lämnat den. All
annan kunskap förtvinar i mötet
med detta efteråt. Teorier och
bortförklaringar, diagnoser och
expertutlåtanden. Kanske är det
därför vi återvänder till de
grekiska tragedierna – för att bli
påminda om det vi inte vill veta
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om oss själva. Oidipus, det är jag.
Nu står vi där igen.
Leif Zern
kultur@dn.se

Texten ingår i antologin “35 röster
om covid-19” som utkommer på
Bokförlaget Korpen i slutet av juni.

Greta Thunberg
talar om ett
”misslyckande
bortom all
fantasi” i årets
första Sommar
SÖNDAG 21 JUNI 2020

I sitt Sommarprogram klär
Greta Thunberg av världens
ledare och oss alla. Hela vårt
samhälle är ett enda stort
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nudistparty, konstaterar hon.
DN:s Lisa Röstlund har lyssnat.
– Jag förstår inte vad deras
gratulationer syftar på, än mindre
vad vi ska fira. Ännu ett möte är
över. Allt som finns kvar är
tomma ord.
Hon har just framfört talet i FN:s
generalförsamling som sprids
över världen, där hon för första
gången offentligt visar en känsla –
ilska. ”How dare you?”
Människor i New Yorks
tunnelbana blir starstruck efteråt,
vill prisa och hylla. Hon ställer sig
oförstående – inget händer ju.

Vi får följa med Greta Thunberg
från första taffliga intervjun av en
reporter utanför riksdagen, till
den förunderliga resan över den
amerikanska kontinenten, där
dedikerade fans hoppar in i sina
enorma SUV:ar. Till mordhot och
seglatsen över Atlanten.
Politiker är desamma över hela
världen, konstaterar Greta
Thunberg. De vill ta selfies och
skriva hashtags om att rädda
jorden. Hon säger åt dem att
lyssna på vetenskapen innan det
är för sent. De replikerar att det är
fantastiskt att hon engagerar sig –
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när hon blir stor kan hon också bli
politiker och göra riktig skillnad.
– Jag svarar att när jag är stor och
färdigutbildad kommer det vara
för sent att agera om vi ska klara
1,5- eller ens 2-gradersmålet.
Hon tar upp den strukturella
rasism och de sociala orättvisor
som den konsumerande
världsordningen bygger på. Hon
citerar tekniska termer ur FN:s
klimatpanels rapport, som döljer
det ofattbara.
Att alla utsläpp av koldioxid måste
ha upphört inom två decennier
och därefter övergå till det

tekniskt ännu olösta, ogreppbara
– minusutsläpp.
Mänskligheten står inför ett behov
av en revolution utan motstycke
och hon och andra barn tvingas
axla att förmedla det budskapet.
Det i sig beskriver hon som ”ett
misslyckande bortom all fantasi”.
Världsledarna skrattar nervöst
och börjar prata om annat.
Varenda kejsare är naken – hela
vårt samhälle består av ett enda
stort nudistparty, konstaterar
hon.
Jag kan inte låta bli att tänka på
grekiska mytologins Kassandra
som gavs den dubbla
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förbannelsen: att kunna förutspå
Trojas förintelse, men när hon
larmade ville ingen tro henne. Vår
Kassandra bär det här medfödda
sanningsserumet i en tid då en art
för första gången medvetet, aktivt,
håller på att utrota inte bara
andra arter, utan även sig själv.
”Den vuxna i rummet”-begreppet
känns kring henne lika orwellskt
som den biologiska benämningen
av oss själva, Homo sapiens
sapiens – människan som vet att
hon vet. Greta Thunberg är en av
väldigt få som tycks kunna bära
själva idén om vår art.

I dag, söndag, sommarpratar skådespelaren Shima Niavarani.
Lisa Röstlund
lisa.rostlund@dn.se
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Dråplig, drastisk
och lärorik
konst om konst
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Den amerikanske
konceptkonstnären John
Baldessari dog i januari, 88 år
gammal. Retrospektiven på
återöppnade Moderna museet
blev därmed en både sevärd
och underhållande
minnesutställning, tycker
Magnus Bons.
John Baldessari

Moderna museet, Stockholm.
Visas t o m 25/10
Att förstörelse också kan vara
konstruktivt gav John Baldessari
ett utmärkt exempel på. 1970 lät
den amerikanske
västkustkonstnären bränna upp
sina tidigare verk, det vill säga alla
målningar gjorda mellan
1953-1966 som han fortfarande
ägde. Askan gjöt Baldessari in i en
bronsurna formad som en bok,
och den ligger nu i en monter på
Moderna museet. Tillsammans
med en plakett, några fotografier
och ett tidningsurklipp som
offentliggör handlingen ingår
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urnan i upptakten till den första
postuma utställningen av
Baldessaris verk. Konstnären
avled i början av året, 88 år
gammal.
Baldessaris konstnärliga
kremering innebar en kreativ
nystart och inledningen till en
otrolig internationell karriär.
Även om den skulle låta vänta på
sig ytterligare något decennium.
Under tiden blev han en
uppskattad lärare på den
legendariska konstskolan CalArts
och senare på UCLA i Kalifornien.
Fast i intervjuer har Baldessari

ifrågasatt om det överhuvudtaget
är möjligt att undervisa i konst.
Ändå är den pedagogiska ådran
påtaglig i hans verk. Och i
Moderna museets koncentrerade
retrospektiv (vars öppning skjutits
fram till denna vecka, på grund av
coronakrisen), består första
halvan av tidiga verk som vrider
ut och in på sin egen betydelse.
Baldessari återkommer sedan
ständigt till frågan om vad konst
är. Och gör. Och vad som i
konsten är konst.
Baldessari blandade fotografi med
måleri, ord med bild, och lät
andra utföra verken. Målningen
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”A two-dimensional surface
without any articualation is a dead
experience” (1966-67) innehåller
bara den texten, gjord av en
professionell skyltmålare. Snyggt
och tydligt, men kanske inte
mycket till konstupplevelse.
Målningens mest upphetsande
detalj är väl den yviga signaturen.
Men verkets radikala reducering
är samtidigt en anspelning på det
abstrakta måleriet, som Baldessari
ansåg hade utvecklats till livlösa
tvådimensionella ytor.
På samma lakoniska sätt
kommenterar han den vid tiden
framväxande konceptuella

konsten, en strömning han själv
räknas som en viktig del av. I
videon ”Baldessari sings
LeWitt” (1972) sjunger han fram
kollegan Sol LeWitts
konstteoretiska paragrafer. Såväl
mild sarkasm som lovsång.
Medan han i ”I am making art”
mässande upprepar just den
frasen och utför små löjliga
kroppsrörelser. Där fick
performancekonsten sig en
känga.
Det är drastiskt, dråpligt och
absurt. Och det är som om
Baldessari lär sig göra konst på
nytt. Dessa tidiga videor är med i
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Modernas utställning men går
också att se på Youtube. Liksom
många filmade intervjuer samt
den snabbspolande kortfilmen ”A
brief history of John Baldessari”
med Tom Waits berättarröst –
uppe i nästan en miljon
visningar!
Även om Baldessari framstår som
både cool och ironisk är han
knappast någon torr purist. Jag
slås i utställningen av hur fysiska
hans idéburna verk ändå är. Och
av deras påfallande inslag av
popkonst. Det gäller inte minst en
enorm bildtapet av en ensam
inklippt palm mot

havshorisonten. Den ultimata
bilden av Los Angeles, och så
uppenbart konstgjord att den
därför upplevs som verklig.
Baldessari kan verkligen det här
med hur bilder kommunicerar.
Han insåg tidigt att vi tar in vår
omgivning genom massmedier
som reklam och film. Men drog
också lärdom av sina uttalade
konsthistoriska favoriter: Giotto
och Matisse. I utställningens urval
av målningar går det att hitta spår
av mästarnas färgstarka rena ytor
när Baldessari redigerar samman
oförenliga delar av andras bilder.
Hans karaktäristiska
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montageteknik är en prototyp för
det postmoderna uttrycket.
Eftersom Moderna nu gör den
första större presentationen av
Baldessari i Sverige är det synd att
en så stor del av hans senare verk
kommer från samma eller
likartade måleriserier. Det blir
inte riktigt tydligt hur grafiskt
omväxlande han gestaltat vår
bildkultur.
Ändå skapar de hårt rastrerade
verksbitarna av Miró och Picabia,
hopfogade med jultomten, en blå
banan eller en vagt bekant
filmfamilj, både glapp och möten.
Baldessari beskriver själv i

katalogen sina arbeten som
”tomrummet mellan våra
fantasier och den vemodiga
verkligheten”. I utställningen
formar de sig till en både sevärd
och underhållande lektion i
bildkunskap.
Magnus Bons
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frostfri natt. I nyheterna kunde
man läsa att europeiska länder
SÖNDAG 14 JUNI 2020
började ta små steg mot att öppna
sina samhällen efter en lång tids
118. Så många liv gick förlorade karantän och nedstängning.
i coronapandemin i Sverige den Klockan 14 höll
15 april 2020. Bakom siffran
Folkhälsomyndigheten sin dagliga
finns människor med familj,
presskonferens. Ett stort antal
vänner och en historia. Det här avlidna rapporterades, men det
är liven som gick förlorade
rörde sig om sen rapportering från
under ett av den svenska
påskens röda dagar berättade
coronakrisens värsta dygn.
biträdande statsepidemiolog
Onsdagen efter påskhelgen var en Anders Wallensten.
av de första vårdagarna. Solen var – Just nu ser det dock ut som att
framme. Termometern gick över
det är en bestående nedgång så
15 grader i Stockholm. Ända uppe jag är försiktigt positiv.
i Sundsvall hade man haft en

En dag, 118 liv
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Snart skulle bilden av den här
dagen förändras. Nu vet vi att
onsdagen den 15 april är ett av de
dygn då covid-19 och det nya
coronaviruset krävde allra flest liv
i Sverige. Totalt dog 396 personer
i Sverige den 15 april. Tre av tio
hade covid-19 som dödsorsak. 118
personer, enligt socialstyrelsens
register. Hela pandemin har
präglats av sådana siffertunga
rapporter och grafer över dödsfall,
smittade och intensivvårdade.
I dag visar vi människorna bakom
siffrorna. Abdullah som älskade
Dalarna. Sinnika som odlade

morötter. Eva-Marie som alltid
läste en bok.
Alla som avled den här dagen har
en egen berättelse. Många av
deras anhöriga kan tala länge om
vad som fick dem att skratta. Om
deras kärlek, intressen och deras
humor. Många var äldre, men inte
äldre än att de kunde leka med
sina barnbarn. Någon hade gått i
pension tidigt för att få tid för
familjen.
Strax efter klockan sju på kvällen
kom nyheten att programledaren
Adam Alsing hade gått bort i
covid-19. Han blev 51 år gammal.
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”Känns helt overkligt och
ofattbart”, skrev den mångåriga
kollegan och vännen Agneta
Sjödin på Instagram.
– För allmänheten blev han nu ett
ansikte för de människor som går
bort, sade statsminister Stefan
Löfven dagen efter.
Flera avlidna den 15 april gick
bort i ensamhet. Besöksförbudet
på äldreboenden gjorde att
anhöriga inte kunde vara där när
de somnade in. Flera beskriver det
som en extra sorg. Vissa var
makar som hade levt tillsammans
i årtionden.

Anhöriga till 56 avlidna under
denna enda dag har berättat för
DN om saknaden och om sina
minnen.
Men de var fler. Ytterligare 62
svenskar dog under detta dygn av
covid-19: En 87-årig kvinna i
Tullinge. Gunnar från Täby, Sten
från Upplands Väsby. En 96-årig
mamma till två söner i Stockholm.
En hustru och mamma till fem
barn, 81 år gammal i Västerås,
som somnade in klockan 02.30.
Sammanlagt har nästan 5 000
personer avlidit i sjukdomen i
Sverige.
Viviana Canoilas
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En dag, 118 liv
SÖNDAG 14 JUNI 2020

118. Så många liv gick förlorade
i coronapandemin i Sverige den
15 april 2020. Bakom siffran
finns människor med familj,
vänner och en historia. Det här
är liven som gick förlorade
under ett av den svenska
coronakrisens värsta dygn.
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Liliana Pasmiño Oyarce
66 år, Nässjö
Avled klockan 10.06
”Mamma var kontrollerande och
ville inte ha någon annan i sitt
kök. Hon gillade att laga mat,
speciellt chilenska rätter som
piroger och majspaj. April månad
var alltid en festlig månad då vi
samlades och firade varandras
födelsedagar hos mamma.
Hon var en stark och självständig
kvinna som skämtade mycket och
hade alltid nära till skratt.”
Berättat av Monica Jara
Johansson, dotter

Anders Upperud
77 år, Stockholm
Avled klockan 14.13
”Han var som tjuren Ferdinand,
lugn och tacksam för livet. Vi hade
nyligen köpt en semesterlägenhet
i Spanien och det var något som vi
såg fram emot att åka till.
Anders älskade att åka motorcykel
och känna vinden när han for på
sin motorcykel. Han gillade att ta
ett glas whisky på kvällarna.
Han var en sådan pappa som
alltid ställde upp för sina barn,
skjutsade dem överallt. Och han
var min allra bästa vän. Vi kunde
prata om allt.”
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Berättat av Monica Upperud,
hustru
Eva-Marie Kleberg
84 år, Tyresö
”Hon älskade sitt jobb som
personalchef på Televerket, som
Telia hette då, och hon arbetade
där under hela sitt yrkesliv. Det
var i skogspromenaderna i Tyresta
som mamma fann ro och kunde
koppla av.
Litteraturen var mammas stora
intresse, hon hade alltid en bok.
Hon tyckte mycket om Joyce
Carol Oates och Elsie Johansson
men hennes absoluta favorit var

Doris Lessing. Mamma var en
ständig mästare i Trivial pursuit,
det fanns ingen som kunde slå
henne där.”
Berättat av Åsa Kleberg, dotter
Ondina Sofia Jara Guerrero
79 år, Tyresö
”Hon var en riktig kämpe trots
hennes motgångar och
sjukdomar, det var inget som
stoppade henne från något. Hon
hade ingen syn och var ändå bäst
på att laga chilenska rätter.
Hon ringde oss varje dag och ville
höra allt vad vi hade för oss. Det
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gick inte en dag utan att vi pratade
med henne. Samtalen handlade
om allt möjligt och hon missade
aldrig en födelsedag.
Hon var min enda mormor, hon
betydde allt för mig.”
Berättat av Brian Quiroga,
barnbarn

världskriget. Men han kom iland
efter att han fått familj. Han sa
alltid att det var ett bra val.
Jag tror att det var friheten på
havet som lockade honom. Han
berättade så mycket historier om
sin tid på sjön att vi barn till slut
inte orkade lyssna längre.
Han älskade livet. Kanske var det
därför han blev så gammal.”
Berättat av Agneta Santesson,
dotter

Walter Wicklund
96 år, Bromma
”Han var en rospigg. Jag vet inte
om det var därför han var så
envis. Hela hans liv kretsade kring Evert Svensson
89 år, Stockholm
havet och vattnet, från tiden på
Sjökrigsskolan efter andra
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”Kärleken till havet och seglingen
fanns alltid där. Den var hans allt.
Han blev därför så stolt och glad
när jag seglade från Sydafrika till
Brasilien.”
Berättat av Katarina Ringqvist,
dotter
Sten Sundquist
79 år, Sundbyberg
Avled klockan 15.04
”Han sjöng nästan varje dag för
mig och hade en stående fras: ’vet
du om att jag älskar dig i dag? För
det gör jag hela dagen’.

Han var en charmig och rolig
sportnörd som gillade att spela
trumpet och grillade fantastisk
god mat när vi var på vårt
lantställe.
Radion var alltid på och han
älskade att titta på tv och prata
om sport.”
Berättat av Mary-Ann Sundquist,
hustru
Sinnika Guri
81 år, Solna
”Hon älskade att vara på landet
och odla: morötter, lök, ärtor,
vinbär. Hon hade alltid något
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kreativt på gång och var så
arbetsvillig. Hon värdesatte
rättvisa och lojalitet.
Hon var dagbarnvårdare, men
även om det var barn i hemmet
varje dag så ville hon att allt skulle
vara rent: sand och snor från
barnen, allt städades bort direkt.
Hon lagade så god mat, så man
behövde aldrig lära sig att laga
någon mat.”
Berättat av Heimo Pirhonen,
sambo

Greta Samuelsson
94, Sundbyberg
Avled klockan 06.30
”Mamma jobbade som
affärsbiträde och var alltid
välklädd, även efter att hon gick i
pension. Hon gillade att hålla på
med sina växter på balkongen och
se efter sin lägenhet. Hennes hem
var ju hennes borg.
Hon lagade de godaste
kåldolmarna och man ville aldrig
missa hennes speciella kåldolmarkvällar.
Vi pratade varje dag och oftast var
det om mobilen som krånglade.
Hon sa alltid ’jag är ju nästan
605

hundra år’ varje gång jag ville lära
henne nytt med mobilen. Familjen
var allt för henne och det var med
oss hon alltid ville vara.”
Berättat av Ragnar Samuelsson,
son
Jack Berg
84 år, Stockholm
Avled klockan 09.30
”Han var ledare för klätterkurser
på Kebnekaise och det var där vi
fann varandra för 35 år sedan.
Han var okomplicerad och
kolossalt trygg i sig själv. Han

struntade i hur folk såg på
honom.
När vi åkte skidor så var det
många som hade fina och dyra
skidutrustningar. Men inte Jack.
Han hade den mest omoderna,
men ändå var det han som glänste
i backen när han åkte.
Han var mitt livs kärlek.”
Berättat av Maria Berg, hustru
Alf Larsson
75 år, Avesta
”Travet var verkligen hans liv. Vi
åkte land och rike runt för
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hästarna, och huset vi bor i köpte
han för pengar han vann på V75.
Han bröt arm med alla. Till och
med med ambulanskillarna. Det
tyckte han var kul, och han var
duktig på det. Den senaste som
kunde hålla emot var det 16-åriga
barnbarnet. Det gillade han, när
folk är starka.
Han var rödhårig. Och är man
från Värmland, och dessutom
rödhårig, då har man slagits för
sig. Jag tror han ärvde sin styrka
från sin morfar.”
Berättat av Christina Klesty,
hustru

Alexander Bonja
87 år, Växjö
Avled klockan 08.30
”Han tyckte om att fotografera
naturen och blommorna i de
småländska skogarna och vid
havet. Han var väldigt mycket ute
med sin båt och fiskade i
Kalmarsund och även i Norge. Vi
gjorde allt tillsammans och våra
två hundar var alltid med. Han
var alltid så glad och gjorde mig
alltid glad.
Han tyckte om att lyssna på
musik, Chet Atkins var en favorit
och han lyssnade även gärna på
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jazz. Det hördes i hela huset när
han satte på musiken.
I dag är det tomt, men jag lyssnar
fortfarande på hans musik.”
Berättat av Ingert Bonja, hustru
Andreas Bletsas
74 år, Stockholm
”Min pappa var karismatisk, han
hade ett stort hjärta och underbar
humor. Levde för dagen, som en
riktig livsnjutare. Han var
bibliotekarie och älskade att läsa.
Han gillade filosofi. Mamma dog
när vi systrar var små och han tog
hand om oss på egen hand, han

träffade aldrig nån ny kvinna.
Pappa brukade säga att han borde
få pris för att ha klarat att
uppfostra oss ensam, vi kanske
inte var helt lätta att ha hand om i
tonåren.
Pappa brukade hälsa på oss ofta,
vi hade middagar och kollade på
fotboll tillsammans. Jag är ledsen
över att han inte fick mer tid med
sina barnbarn. De hade precis
börjat komma varandra nära.”
Berättat av Elektra Gorosabel
Bletsas, dotter
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Ulf Zedenius
77 år, Stockholm
Avled klockan 19.34
”Han var en stor begåvning inom
flera områden, men också en udda
figur, lite av en intelligenssnobb
och rättade gärna sin omgivning.
Han behärskade sju olika språk på
modersmålsnivå och jobbade
bland annat som tolk. Under en
språkresa till Frankrike, som han
gjorde som 15-åring, rättade han
till och med värdfamiljens
franska.
Han var vältränad och varje vinter
åkte han längdskidor runt Nacka
och gjorde flera Vasalopp. Han

tävlade också på elitnivå och vann
mycket.
Han älskade musik och spelade
klarinett, även det på elitnivå.”
Berättat av Björn Zedenius,
lillebror
Carina Sturesson
79 år, Örebro
Avled tidigt på förmiddagen.
”Sången, att sjunga i kör, var allt
för henne. Hon kom hem från
träningen klockan 21 men det var
inte tyst förrän klockan 23. Hon
älskade att sjunga.
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Carina var engagerad och driven.
Det hände saker när hon tog tag i
det. Hon var så stolt över att hon
lyckades få igenom inglasning av
balkongerna här. Hon tyckte om
att hjälpa andra och tog hand om
två 93-åriga damer som hon
brukade ta promenader med.”
Berättat av Anders Sturesson,
make
Adam Alsing
51 år, Stockholm.
”Han var varm, generös,
rolig och en ständig källa till
inspiration.”

Berättat av Rolf och Ulla-Lena
Alsing, föräldrar
Nils Buskas
86 år, Solna
”Han var en sällskapsmänniska,
tyckte om att umgås med vänner
och dansade mycket i unga år. Det
var faktiskt på dansgolvet vi
träffades, för 68 år sedan.
Han var född och uppväxt på
Gotland, men flyttade i unga år till
Stockholm. Han spelade dragspel,
tog upp spelandet mer igen efter
pensionering. I unga år spelade
han populär dansmusik
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tillsammans med kompisar på
dansbanorna runt om i de
gotländska socknarna, blev
kanske lite av en lokal kändis.
Många på Gotland visste vem
Nisse Buskas var.
Vi hade vårt hus på Ekerö och
Nisse hade alltid någonting på
gång, han var en mycket allkunnig
tekniker. Det fanns nästan
ingenting han inte kunde laga och
fixa.
Ingen kunde underhålla mig så
som min Nisse kunde göra”.
Berättat av Birgit Buskas, hustru

Hans Johansson
82 år, Södertälje
”Omtänksam, snäll och lättsam.
Han hade alltid något på gång.
Buster, vår hund, var hans
ögonsten. Jämt höll han på och
skojade och lekte med hunden.
Det blev alltid en massa spring
när de var i gång och de var
väldigt nära varandra.
Vi var aldrig skilda åt någon gång,
Hasse följde alltid med mig till
gympan även fast han inte var
jätteförtjust i det. Vi gjorde allt
tillsammans.”
Berättat av Laila Persson, hustru
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Håkan Ragndahl
81 år, Stockholm
”Han var en sällskapsmänniska
som lyssnade på klassisk musik
och gärna med ett glas vin. Han
var en snäll och rolig man och en
fantastisk pappa.
Han var byggnadsingenjör fram
till pensionen och reste runt i hela
världen. Han kunde vara borta i
flera månader ibland och när han
kom hem hade han alltid köpt en
massa Lego som han byggde
tillsammans med sin son.”
Berättat av Louise Weissglas
Ragndahl, hustru

Bo Schenström
78 år, Salem
Avled klockan 01.35
”Min pappa tog livet med en
klackspark. Han oroade sig sällan
för saker. Han njöt i stället. Han
tyckte om att resa. Pappa var
sjuksköterska och jobbade ända
till slutet, de senaste åren på ett
äldreboende i Nykvarn.
Jag saknar hans skratt.”
Berättat av Elisabeth Olsson,
dotter
Gillis Karlsson
75 år, Bro
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”Farsan var snickare och jag blev
hans lärling när jag var 16 år.
Han var väldigt stolt, han började
som timmerman och var bland
annat med och byggde
miljonprogrammen.
Han var snäll. Och bra. Gjorde
man fel fick man höra det och
gjorde man bra så fick man höra
det också.
Han älskade fotboll och var
AIK:are. Vi gick på många
fotbollsmatcher tillsammans.
Alltid när vi satt och snackade så
gjorde farsan en liten min, som
om han mer eller mindre retades
med en. Det tog några år innan jag

kom på det, men han hade alltid
en liten min som man lärde känna
igen.”
Berättat av Mikael Karlsson, son
Ulla Lehtinen
78 år, Upplands-Bro
Avled cirka klockan 22
”Båtar var hennes stora intresse.
När hennes man fortfarande levde
så var de alltid ute på sjön så fort
de var lediga. Det var hennes jobb
också, som ekonomiansvarig på
en marina. Där arbetade hon tills
hon var 73 år gammal. Och hon
hade jättemycket humor, skojade
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med allt och alla. Ibland förstod
man inte att hon skojade, för hon
kunde säga skämten så allvarligt.
Det var alltid mycket skratt med
henne.”
Berättat av Ann-Jeanette Kopra,
dotter

tillsammans. De hade också en
fjällstuga som de åkte ofta till.
Hon var väldig social och hade
många vänner och jobbade på
Handelsbanken i Östersund.
Mamma var en riktig
fotbollsfantast och höll på
Östersunds fotbollsklubb. Hon
levde verkligen sig in i matcherna
och kunde knappt titta när det
blev för spännande.”
Berättat av Susanne Eklund,
dotter

Birgitta Eklund
82 år, Frösön
Avled cirka klockan 18.30
”Snäll, omtänksam och väldigt
idrottsintresserad. Hon och pappa
åkte på många golfresor och de
Kurt Fagerudd
spelade mycket curling
81 år, Botkyrka
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Avled klockan 20.30
”Han var väldigt artig, skojfrisk,
-arbetsam och läste mycket. Han
hjälpte alltid till att plocka undan
här hemma. Vi var ute mycket,
cyklade och plockade bär. Vi reste
också en del och var mycket i
sommarstugan i Finland.
Han var ju från Finland och tyckte
om sport. Så varje år följde han
Finnkampen, alltid med den
finska flaggan i handen. Och jag
med den svenska. Vi hade så roligt
då.
Hans största glädje var
barnbarnen som alltid frågade

efter sin morfar när han inte var
med.”
Berättat av Maj-Lis Fagerudd,
hustru
Arne Karlsson
89 år, Katrineholm
Avled klockan 13.30
”Vi hade sällskap när jag var 16,
men sedan rann det ut i sanden.
Jag träffade en ny och fick barn.
Men sedan blev jag änka, och efter
ett par år så skickade jag ett
påskkort till honom för jag tyckte
han var intressant.
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Då hade det gått 40 år utan att vi
hade pratat något. När vi sågs så
fortsatte vi där vi hade slutat. Kan
du tänka dig att han hade väntat
på mig under alla dessa år? Han
hade sparat en gammal bild på
mig i plånboken.
Vi gifte oss när jag fyllde 60 och vi
fick 22 lyckliga år tillsammans och
han blev även farfar till mina
barnbarn.”
Berättat av GunBritt Karlsson,
hustru

Avled cirka klockan 21
”Han visslade och nynnade alltid
melodier, så grannarna i
trapphuset kunde höra. Musiken
betydde så mycket för honom. Det
var schlager, Glenn Miller och så
Frank Sinatras ’My way’. Och han
har alltid dansat, mest foxtrot
men också bugg när den tiden
kom. När han hörde musik så
började han alltid att dansa, även
om han egentligen höll på med
något annat.”
Berättat av Siri Östman, hustru

Jan Eric Östman
83 år, Skogås
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Gunnel Eklund
81 år, Upplands Väsby
Avled på morgonen
”Hon och pappa hittade alltid på
en massa bus. En gång bad hon
att få ta med sin väninna Karin på
tjejmiddag hos barnbarnsbarnet.
Och då hade hon klätt ut pappa i
klänning och peruk och alltihop.
Det hände mycket sådana grejer
med henne. Hon kom alltid med
lösningar, och var ute en gång i
veckan hela min uppväxt och
dansade med tanterna.
Hon var oerhört uppfinningsrik,
pysslade med handarbete och i
trädgården och var jättemån om

sina barn, barnbarn och
barnbarnsbarn.”
Berättat av Fia Holm, dotter

Bengt Erik Jonsson
78 år, Bro
”Pappa var väldigt händig och
hade alltid en massa projekt på
gång. Han gillade att uppfinna
saker som han
kunde ha nytta av i vardagen och
konstruerade fina leksaker till
sina barnbarn. Han hade ett stort
idrottsintresse och var som
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gladast när det gick bra för
Sverige i OS och VM.
Han älskade att vara i naturen,
plocka svamp och kunde vartenda
svampställe i skogarna kring
Kungsängen.
Han var rolig och hade en väldigt
underfundig humor, kunde dra
vitsar som egentligen bara han
förstod och som han skrattade åt
innan han var färdig.
Pappa var envis, en kämpe som
aldrig gav upp, han älskade att
vara på Gotland där huset han
byggt tillsammans med vår farfar
finns.”

Berättat av barnen Åsa, Magnus
och Mattias
Elof Fahrman
86 år, Stockholm
Avled klockan 13.30
”Pappa var en multihändig
allkonstnär och en erkänt duktig
hantverkare. Några prestationer
pappa var extra stolt över var den
villa han byggde i slutet av 1960talet, i stort sett själv, men även
den husbil vi byggde tillsammans.
Han var också med och
renoverade Katarina kyrka efter
branden 1990, något som krävde
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stor yrkesskicklighet för att kunna
återskapa gamla snickeri-detaljer.
Pappa var ganska blygsam, tydlig
och lagom sträng. Han ställde
alltid upp för andra men var mer
sparsam mot sig själv.
Det som gladde honom mest var
när vi barn och barnbarn
samlades på middagar. När han
fyllde 80 fick han en helikoptertur
över Stockholm som present. Han
var väldigt glad när vi tillsammans
åkte på den turen.”
Berättat av Per Fahrman, son

Ann-Mari Schlyter
96 år, Linköping
Avled klockan 07.15
”Mamma var den tidens
hemmafru och var hemma med
mig tills jag var 13, 14 år. Sedan
började hon jobba som timlärare
fram till pensionen.
Hon var en väldigt älskad farmor
som engagerade sig i barnbarnen.
Hon såg positivt på allt.”
Berättat av Frans Schlyter, son

Sven Ängsbo
85 år, Lidingö
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Avled mellan 02.00 och 03.00
”Min far var aktiv och hade
mycket på gång. Han var
omtänksam, besökte min mor
som bor på ett äldreboende varje
dag och hjälpte henne med
rörelseaktiviteter på grund av
hennes dåliga rygg.
Han var mångsysslare med gröna
fingrar och hade ett stort intresse
för blommor och växter. Vid
bostadsrättslägenheten var han
mycket aktiv både i föreningen
och skötte gårdens planteringar
med mycket blommor. För många
år sedan skrev Lidingö-tidningen

att det var en ovanlig blomrik och
vacker gård.”
Berättat av Björn Ängsbo, son
Olle Hessler
79 år, Falun
Avled klockan 00.02
”Han var en glad och social person
med många vänner och han
träffade en massa människor när
han jobbade som skomakare. Han
kunde laga allt från skor till
väskor och nycklar.
Men det var musiken han gillade
och han spelade ute mycket i olika
sammanhang.
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Olle var min livsledare i 59 år och och traktorer, han var duktig på
vi skulle fira 60 år tillsammans nu det.”
i september.”
Berättat av Mats Halvarsson, bror
Berättat av Bibbi Hessler, hustru

Kenth Halvarsson
64 år, Sala
”Min bror hade levt ett ganska
hårt
liv. Han var väldigt snäll, man
kunde ringa honom när som helst
– han ställde alltid upp och
hjälpte till. Kenth jobbade lite till
och från med att reparera bilar

Abdullah Twana
83 år, Sala
”Min pappa var en av ledarna
inom peshmergarörelsen och
kämpade militärt för Kurdistans
självständighet tills vi flydde till
Sala. Han älskade Sverige, var
svensk i själen. Den svenska
välfärden var som det pappa
kämpat för att Kurdistan skulle få.
Han var en fantastisk pappa på
alla sätt.
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I Sverige drev han och mamma en
kiosk. De kämpade hårt, han ville
alltid göra rätt för sig och lära sina
barn att göra det. Han hade en
stor kärlek till Dalarna. Han var
författare och hade intresse för att
måla – fantastiska tavlor över
kurdiska landskap.
Han var väldigt disciplinerad, och
tränade två timmar varje morgon.
Även som 83-åring var han väldigt
pigg.
Den sista boken han skrev ligger
kvar på skrivbordet i villan i
Sala.”
Berättat av Tara Twana, dotter

Solveig Ytterhag
85 år, Älvsjö
”Folkdans och gammeldans var ju
hennes och farsans grej. De höll i
gång länge. Mamma var född i
Stockholm och tyckte om att fly
stan, till landet och
sommarstugan i Trosa. Man
skulle inte hålla på så himla
mycket där, det var viktigare att
slappna av och ta det lugnt.
Mamma gillade att plocka bär och
svamp. Hon var hemmafru i hela
sitt liv, kanske den sista
generationen. Pappa stod för
inkomsten, hon stod för allt
annat. Nu har man ingen att luta
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sig mot på det sättet längre. Det
känns tomt”.
Berättat av Bert Ytterhag, son
Lage Enocksson
94 år, Västerås
Avled klockan 05
”Han jobbade jämt, först var han
frisör i 25 år och sedan var han
kioskägare i 24 år. Alla i orten
kände till kiosken som blev känd
som den röda kiosken.
Pappa var snäll och ställde alltid
upp. Det var aldrig något som var
besvärligt för honom. Jag minns
när jag började jobba i kiosken,

jag var elva år då. Det var inte
alltid kunderna var trevliga mot
en elvaåring, då kunde pappa säga
’Är ni inte trevliga mot grabben,
så kan ni gå härifrån!’.
Han gillade inte att någon var
dum mot någon. Så var min
pappa.”
Berättat av Peder Enocksson, son
Ulla Svensson
82 år, Linköping
”Vår mamma var hemmafru
större delen av sitt liv. Hon lade
ner sin själ i att baka och laga god
mat. Hon var alltid mån om
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familjen och särskilt om oss barn,
som fick en trygg uppväxt. Att
vara ute i skogen och plocka bär
och svamp tyckte hon var toppen.
Hon ägnade även mycket tid till
att sticka, virka och sy.”
En dag tidigare hade Ulla
Svenssons man Lars Svensson, 94
år, gått bort i covid-19:
”Vår pappa var en kreativ person,
bland annat målade han tavlor
och gjorde föremål i smide. Han
startade så småningom en firma
där han sålde husvagnar. Han var
alltid snabb och på språng med
nya projekt – därför kallades han

för ”ekorren”. Hemma ägnade han
sig åt trädgården.”
Berättat av döttrarna Lisbeth och
Annika Svensson
Barbro Larsson
82 år, Nykvarn
Avled cirka klockan 9
”Hon läste väldigt mycket, mycket
om historia och kungligheter.
Mamma var intresserad av
monarki och var en riktig rojalist.
Hon var älskad som kassörskan på
Ica i Nykvarn. Hon hade alltid tid
för kunderna.
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Hon var en enkel människa, alltid
stöttande och hjälpte mig och
brorsan med allt. Hon var
kärleksfull och tyckte om att
hjälpa oavsett om du var släkt
med henne eller inte.”
Berättat av Thomas Larsson, son.
Dagmar Fernlöf
91 år, Sätra
”Hon klippte kungen när han var
liten, det berättade hon om
ibland. Det var lite kul. Hon var
ung då, och hade flyttat från
Eskilstuna till Stockholm. Hon
fick ett tackbrev från hovet.

Min mamma var ödmjuk och
snäll. Mest av allt månade hon om
familjen, om sina barnbarn som
hon tog hand om mycket när de
växte upp.
Mina föräldrar var gifta i 63 år.
Efter att pappa gick bort i höstas
bodde mamma hos oss några
månader innan hon flyttade till
äldreboendet. Jag vet inte om hon
trivdes så bra där egentligen. Men
hon var pigg ända till slutet, var
ute och motionerade med stavar.
Vi levde nära varandra och
träffades nästan varje dag,
förutom i slutet. Jag saknar henne
mycket.”
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Berättat av Catharina Dahlström
Fernlöf, dotter
Bengt Rudefors
75 år, Sala
”Ett tag var han Sveriges största
frimärkssamlare. Jag tror det var
själva samlandet han gillade, det
var hans största intresse. Vi var en
djurälskande familj och hade
alltid djur hemma. Han drev en
zooaffär, och han var så social och
pratsam så det passade nog
honom väldigt bra. Han tyckte om
att skämta och skoja med folk.
Han var väldigt stolt över oss
barn. På demensboendet skulle

han alltid presentera oss för alla –
fast han redan gjort det tjugo
gånger tidigare.”
Berättat av Jenny Rudefors, dotter
Anna-Märta Lidfors
89 år, Märsta
Avled mellan 11.30 och 12.00
”Hon jobbade som
sjukvårdsbiträde fram till
pensionen. Mamma var en sådan
som gav mycket kärlek och brydde
sig om människor. Hon skrattade
ofta och ryade skämtsamt åt sin
särbo när han retades med henne.
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Hon gillade kläder och hade
garderoben full med olika slags
plagg. Mamma gillade att roa sig
och tyckte om att åka med
kryssningsfärjan Birka princess
och resa mycket.
Hon var skarp och en mycket bra
morsa.”
Berättat av Bosse Lidfors, son

positiva saker som ’that’s
wonderful’ och var uppskattad av
den anledningen.
Hennes trädgårdsfester vid stugan
i Gudö samlade vänner, familj,
grannar och arbetskamrater. Varje
jul ordnade hon en kalkonmiddag
för sin allt större svenska familj.”
Berättat av Ulla Gribbe, vän

Sheila Smith
95 år, Vendelsö
”Hon var glad och speciell på det
viset att hon bemötte varje leende
med ett leende. Hon sa alltid

Hjerti Sarvall Åberg
90 år, Helsingborg
”Att röka och dricka vin, det
gillade hon. Jag och min syster tog
ut henne på restaurang en gång i
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veckan. Då njöt hon. Mamma såg
fram emot sommaren, till coronan
var över. Då skulle hon vara med
oss och vi skulle gå ut och äta på
restaurang ännu oftare.
När hon flyttade till
korttidsboendet köpte vi med vin
upp så hon skulle kunna smutta
på det och känna att livet inte var
så tråkigt.
Hon var levnadsglad, omtyckt av
så många. En fantastisk mamma.”
Berättat av Björn Åberg, son

Linnea Larsson
86 år, Örebro
Avled klockan 14.04
”Hon var väldigt utåtriktad och
social – det var full fart hela tiden.
Hon hade alltid många järn i
elden och var mån om alla runt
omkring sig.
Hon var alltid glad och beskrevs
som en riktig solstråle av de runt
omkring henne.”
Berättat av Johnny Larsson, son
Lennart Olsson
88 år, Malmö
Avled klockan 02.00
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”Han var sjöman och älskade sitt
jobb. Han var en fantastisk man:
snäll, plikttrogen, ärlig och trodde
gott om alla människor. När
barnen och barnbarnen var
samlade var allting rosenrött för
honom. Familjen var allt för
honom. Han var stolt över sitt
hem och sin trädgård. Han var
jämt ute i trädgården där han fick
lugn och ro. Lennart var min
hjälte utan häst. Han är den enda
mannen jag har älskat i hela mitt
liv.”
Berättat av Irene Olsson, hustru

George Kino
80 år, Södertälje
”Pappa var kock och drev flera
olika libanesiska restauranger i
Södertälje, Borlänge och i
Stockholm. Han älskade att jobba
och var noga med maten och
lagade jättegod libanesisk mat.
Det var viktigt för honom att det
skulle smaka gott och serveras
fint.
Han var noggrann, stark, envis
och visste vad han ville. Det var
sällan man kunde övertala honom
till något annat. Nästan alla
syrianer i Sverige kände pappa
som kom från en stor familj.
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Som pappa var han omtänksam,
han hördes alltid när han pratade.
Han ställde alltid upp och gjorde
allt för sin familj.”
Berättat av Souhel Kino, son
Maj-Britt Lundberg
96 år, Stockholm
Avled klockan 09.15
”Mamma var glad och positiv,
vilket var utmärkande för henne.
Hon var tryggheten, en
inkännande person.
Hon gjorde alltid jularna så fina
när vi var barn, trots att hon inte
hade så mycket pengar att röra sig

med. Ändå lyckades hon fixa så att
det blev underbara jular med
mycket paket.
Mamma skrattade ofta och hade
humor. På senare år sa hon alltid
’ja, jag är ju gammal som gatan,
men jag vill gärna hänga med lite
till’. Vi var väldigt nära och jag
saknar mamma varje dag.”
Berättat av Yvonne Sundström,
dotter
Sven Valfridsson
90 år, Ludvika
”Hans stora intresse var hans yrke
som revisor, han jobbade mycket
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även på fritiden och var aktiv
inom bransch-organisationen
SRF.
Trädgårdsarbetet var något som
låg honom varmt om hjärtat och
han odlade mycket grönsaker som
tomater, gurka och så hade han
ett stort jordgubbsland.
Han var omtänksam och familjen
var det primära.”
Berättat av Lars Valfridssson, son

Ture Signell
90 år, Stockholm
Avled 07.30

”Han älskade att köra bil på
småvägar i Spanien. De reste dit
minst en gång om året, min
mamma och han. Alltid med bil,
för hon var rädd för att flyga. De
körde runt på små ställen där de
sov över och lyssnade på band för
att lära sig att prata spanska, upp i
väldigt hög ålder.
När hans fru handlade i små
butiker kunde han vänta i bilen i
en timme. Ingen man gillar att
vänta så, men han gjorde det. Han
var otroligt generös, tänkte mer
på andra än på sig själv.”
Berättat av Marielouise och
Monika Arvidsson, bonusdöttrar
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Lars-Erik Nyberg
88 år, Märsta
”Pappa tänkte alltid på alla andra
före sig själv, alltid.
Han var en extremt bra säljare
och entreprenör som brann hela
sitt liv för att sälja textil. Hans
kunder pratar än
i dag bara om honom i superlativ.
Han hade en extrem tajming för
humor. Han träffade alltid rätt.
Och det gjorde att han var väldigt
omtyckt – ingen kan säga något
ont om honom.
Han brann för allt vi barn och
barnbarn gjorde – han
engagerade sig så mycket i alla

andra och njöt av andras
framgångar.
Han var verkligen en vän. Han var
liksom allt. Helt klart.”
Andreas Nyberg, son
Anna Petersson
92 år, Haninge
Avled sen eftermiddag
”Hon var en väldigt varm person,
min mamma. Omhändertagande,
vänlig och glad.
Hon var otroligt arbetsam och
jobbade hårt på gården. Hon
gnällde aldrig.
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Mamma var ordförande i Röda
korset i Västerhaninge och var
omtyckt av många.
Hon gladde sig när vi hade gäster
hemma och vid festligheter.
Mamma var väldigt social och
ville alltid
människor väl.”
Berättat av Rolf Petersson, son
Anneli Hellström
68 år, Söderköping
Avled 15.00
”Hon hade ett sådant jädra skratt
som man inte kunde avbryta. Vi
var i Göteborg för inte så länge

sedan, jag och mamma och två av
hennes barnbarn. Vi bodde på
hotell, och jag och mamma låg i
dubbelsängen. Så kände jag hur
hela sängen började skaka för att
hon låg och fnissade – jag började
garva, och alla började skratta.
Det var så euforiskt, och så
talande för hur mamma är.
Hon hade gått i pension och
äntligen kunnat köpa sin
efterlängtade hund, Chino. Hon
berättade alltid om allt hon hade
på gång: med ridklubben och
hästarna som hon älskade,
körsång och bridgespelande.
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Att kämpa, även när det är
jobbigt, för att det lönar sig till
slut. Det har mamma lärt mig.
Det är det som är så tungt, att hon
alltid har funnits där vid min
sida.”
Berättat av Helene Hagström,
dotter
A. Yousif
88 år, Huddinge
”Min mamma kom till Sverige för
20 år sedan, hon var en alldeles
speciell, fantastisk mamma. Hon
var mattelärare. Alltid snäll och

trevlig. Hon älskade naturen och
att ta hand om sin trädgård.”
Berättat av hennes dotter

Sewy Brask
95 år, Djurås
”Levnadsglad och fin, så var min
mamma. Hon var hemmafru och
fanns alltid där för oss. Hon
gillade att vara i trädgården och
hålla på med sina blommor och
plantera nya. Vi var nära och har
alltid varit det.”
Berättat av Björn Brask, son
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Bengt Gustavsson
83 år, Göteborg
”Han tyckte om musik, det var
hans stora intresse. Han spelade
klarinett och hade en egen
orkester när han var ung. Vi
spelade tillsammans, han klarinett
och jag piano.
Det var jazz han tyckte om, men vi
försökte oss på annan musik
också. Vi hade väldigt stor glädje
av musiken.
Min storebror var snäll och jag
minns honom med värme.”
Berättat av Mona Nord, lillasyster

Gösta ”Muffen” Karlsson
93 år, Avesta
”Pappa var byggmästare. Men han
var även ishockeyspelare i Krylbo
IF och var med och spelade i
allsvenskan en gång i tiden.
Han var väldigt aktiv och brukade
vara ute och dansa tre gånger i
veckan fram till för ett halvår
sedan.”
Berättat av Kjell Karlsson, son
Viviana Canoilas
viviana.canoilas@dn.se
Evelyn Jones
evelyn.jones@dn.se
Linus Larsson
linus.larsson@dn.se
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Josefin Sköld
josefin.skold@dn.se
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Beslutet om
Preem kan ta år –
trots
domstolsutslag
SÖNDAG 14 JUNI 2020

Mark- och miljööverdomstolen
lämnar sitt yttrande om Preemraffs utbyggnad i Lysekil i
morgon, måndag. Ärendet går
sedan vidare till regeringen för
avgörande.
– Det kommer att ta lång tid
innan målet är avgjort, säger

Jonas Ebbesson, professor i
miljörätt.
Utbyggnaden av Preems
raffinaderi i Lysekil är en av
Sveriges största klimatstrider.
Ärendet har pågått i flera år och är
unikt – för första gången har
regeringen använt klimatskäl för
att ta över beslutsrätten i en fråga.
En utbyggnad skulle betyda
kraftigt ökade utsläpp av
koldioxid och göra det svårare att
nå målet att Sverige ska ha nettonoll växthusgasutsläpp år 2045.
Raffinaderiet i Lysekil är störst i
Norden. Det är också Sveriges
tredje största enskilda
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utsläppskälla. Knappt 1,7 miljoner
ton koldioxid släpps ut varje år.
En utbyggnad skulle öka
utsläppen med 1 miljon ton per år
till 2,7 miljoner ton koldioxid,
cirka 5 procent av Sveriges
nationella utsläpp.
I slutet av 2018 gav mark- och
miljödomstolen tillstånd för
utbyggnad. Beslutet överklagades
av organisationer, myndigheter
och privatpersoner och togs upp
av Mark- och miljööverdomstolen.
I morgon, måndag, lämnar den
sitt yttrande som kommer att
lämnas över till regeringen som

ska besluta om huruvida
utbyggnaden ska tillåtas.
Hur yttrandet kommer att se ut
och vad det innehåller är oklart,
det finns flera olika alternativ.
– Ett alternativ är att domstolen
inte tar hänsyn till klimatfrågan
utan följer samma linje som lägre
instans som inte alls berörde
utsläppen av växthusgaser
eftersom de regleras genom EU:s
handel med utsläppsrätter, säger
Jonas Ebbesson, professor i
miljörätt vid Stockholms
universitet.
Svenska myndigheter får inte
sätta utsläppsgränser för företag
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som ingår i EU:s utsläppshandel.
När regeringen beslutade att ta
över ärendet var motiveringen att
verksamheten ännu inte var i gång
och därför inte omfattas av
utsläppshandeln. Men domstolen
kan göra en annan bedömning.
– Eftersom frågan är kopplad till
EU-lagstiftning är en möjlighet att
domstolen skickar frågan till EUdomstolen för ett tolkningsbesked
och ett beslut där kan dröja ett par
år.
Ett annat alternativ är att Markoch miljööverdomstolen inte
anser att utbyggnaden ska tillåtas
eller att tillståndet bör vara

tidsbegränsat. Naturvårdsverket
har i sitt yttrande föreslagit att
tillståndet tidsbegränsas till 2040.
– Regeringen kommer inte att
vara bunden av domstolens
yttrande men den blir på ett sätt
beroende av yttrandet eftersom
det påverkar hur regeringen kan
välja att motivera sitt beslut.
Skulle domstolen komma till
slutsatsen att tillstånd bör ges
utan tidsbegränsning blir det
svårare för regeringen att
motivera ett motsatt beslut, säger
Jonas Ebbesson.
Regeringen kan göra en annan
bedömning än domstolen men
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den kan inte besluta helt fritt, den
måste fortfarande tillämpa
samma grundprinciper i
miljöbalken som domstolen gör.
Oavsett hur regeringen beslutar
kan beslutet komma att prövas av
Högsta förvaltningsdomstolen
efter begäran om rättsprövning.
Ett övergripande mål i Miljöbalken är ”att främja en hållbar
utveckling där nuvarande och
kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god
miljö”. Det ger utrymme för
regeringen att göra tolkningar
som kan leda till ett annat beslut
än i domstolen.

Regeringskansliet säger att
ärendet är prioriterat men att det
är omöjligt att säga hur lång tid
granskningen och beslutet kan ta.
– Det här målet kommer att pågå
länge. Regeringen kan inte uttala
sig om tiden men det är inte
otänkbart att det tar mer än ett år.
Sedan går det tillbaka till
domstolen för att den ska
fastställa ytterligare detaljvillkor
utöver villkoren i regeringens
beslut, säger Jonas Ebbesson.
Jannike Kihlberg
jannike.kihlberg@dn.se
Bakgrund.
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Den 9 november 2018 gav markoch miljödomstolen Preem AB
tillstånd till befintlig och utökad
drift av Preemraff i Lysekil.
Företaget vill bygga ut
raffinaderiet med en ny
anläggning för att omvandla
tjockolja till bensin och diesel, en
investering på runt 15 miljarder
kronor.
Enligt Preem kommer den
planerade utbyggnaden att öka
deras utsläpp av växthusgaser,
från 1,7 miljoner ton till 2,7
miljoner ton per år. Det motsvarar
ungefär 5 procent av Sveriges
totala utsläpp. Preem skulle då bli

Sveriges enskilt största
utsläppskälla av växthusgaser.
Över hundra personer, både
närboende och
miljöorganisationer, däribland
Naturskyddsföreningen, har
överklagat domen från 2018.
Den 17 juni 2019, beslutade
Mark- och miljööverdomstolen att
fallet ska tas upp till prövning.
Naturvårdsverket meddelade ett
par veckor senare att de vill att
regeringen prövar om
utbyggnaden ska tillåtas.
Den 23 augusti meddelade regeringen att den tar över
beslutsrätten om utbyggnaden.
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I oktober presenterade Preem en
reviderad plan där de minskar
utbyggnaden med 20 procent och
sänker utsläppen från den nya
anläggningen till 1 miljon ton per
år.
Den 10–12 mars 2020 höll Markoch miljööverdomstolen
förhandlingar i Lysekil.
I morgon, måndag, den 15 juni
kommer Mark- och
miljööverdomstolens yttrande i
ärendet.

Beväpnad man
skjuten till döds
av polis
SÖNDAG 14 JUNI 2020

En man har avlidit efter att ha
blivit skjuten av polisen i
Nynäshamn under natten till
lördagen. Mannen ska ha varit
beväpnad när polis kom till
platsen och en hotfull situation
uppstod.
Klockan 02 natten mot lördagen
larmades polis och ambulans om
en person som mådde psykiskt
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dåligt. På plats ska mannen, som
var i 40-årsåldern, ha upplevts
som hotfull och enligt polis burit
på någon form av vapen.
– Det uppstod en hotfull situation
och en polis avlossade då sitt
tjänstevapen, säger Carina
Skagerlind vid Stockholmspolisen.
Under lördagsmorgonen
meddelade polisen att mannen
avlidit av sina skador, och platsen
spärrades av för teknisk
undersökning.
Händelsen är anmäld till särskilda
åklagarkammaren som utreder
misstankar om brott av poliser,

vilket är brukligt när polis har
avlossat skott.
– Det här är rutin när polis
avlossar sitt tjänstevapen, säger
Carina Skagerlind.
Olle Bengtsson
olle.bengtsson@dn.se
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genomföras i Kosterhavets
nationalpark.
– Men restaurera är inte det
första man ska göra, det är det
sista. För det är inte säkert att
det går, det är mycket bättre att
skydda i första hand, säger Per
Moksnes, forskare vid
Göteborgs universitet.
Ålgräs är ett sjögräs som brukar
SÖNDAG 14 JUNI 2020
beskrivas som oumbärligt för
Sjögräset ålgräs är livsviktigt
för haven. Men växten är hotad havets biologiska mångfald.
och dess utbredning i Bohuslän Ålgräsängarna på havsbotten ger
husrum åt en mängd fiskar och
har mer än halverats sedan
andra arter och sjögräset har
1980-talet. Nu ska Sveriges
dessutom förmågan att fånga upp
största restaurering av växten
både kol och kväve.

Unik
restaurering av
ålgräs startar på
Sveriges
västkust
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Men det är hotat. Ålgräset har
minskat kraftigt i svenska vatten
de senaste 50 åren och bara i
Bohuslän har dess utbredning
mer än halverats sedan 1980talet.
Nu ska Länsstyrelsen i Västra
Götaland och Göteborgs
universitet i ett gemensamt
projekt genomföra den största
restaureringen av ålgräs i Sverige.
I Kosterhavets nationalpark ska
60 000 ålgrässkott planteras med
förhoppningen att sjögräset kan
täcka en yta av 8 000
kvadratmeter om ett par år.

– Det har försvunnit väldigt
mycket ålgräs längs den svenska
västkusten och det här handlar
om att återskapa det som man
förlorat och att försöka göra det
på strategiska platser, säger Per
Moksnes, forskare vid
institutionen för marina
vetenskaper vid Göteborgs
universitet.
Under flera år har forskarna letat
efter områden där de kan
återställa sjögräsängarna. När
ålgräset väl har försvunnit går det
nämligen inte alltid att
återplantera på samma plats.
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– Då har miljön destabiliserats så
pass mycket att det inte längre går
att plantera. Ett så kallat
regimskifte har inträffat i miljön
och då är det jättesvårt att få
tillbaka ålgräset, säger Per
Moksnes.
Forskarna har testat flera metoder
för att restaurera ålgräset på ett
kostnadseffektivt sätt. Till
exempel genom att så frön, en
metod som används effektivt i
stora delar av världen men som
inte har fungerat i Sverige, bland
annat på grund av att
strandkrabbor äter upp fröna
innan de gror.

Därför ska nu fyra dykare under
ett par månader plantera de 60
000 skotten vid Långevik och
Tångudden på Sydkoster.
– Det som är billigast är faktiskt
det som kan verka väldigt
ineffektivt, att man skördar skott
för hand och planterar dem en och
en för hand, säger Per Moksnes.
Skotten tas från en närliggande
och frisk ålgräsäng för att sedan
placeras ut i ett
schackrutsliknande mönster där
forskarna vill att växten
återetablerar sig. Med tiden
kommer sjögräset att breda ut sig
även över de tomma rutorna, så
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att en sammanhängande äng
bildas.
– En liten femcentimetersstickling
kan på ett år vara meterlång, ha
förgrenat sig många gånger och
innehålla hundra skott. Det är lite
som ett ogräs, säger Per Moksnes.
Forskarna bedömer att det
kommer att ta mellan två och tre
år innan området vuxit upp till en
normal ålgräsäng, förutsatt att allt
går som det ska.
Ålgräsängarna spelar en unik roll i
de svenska haven då de fungerar
som växtplatser för en stor mängd
djur och växter. De är till exempel
barnkammare till havsöring, ål

och torsk, och på gräsets yta växer
alger som är mat till flera
ryggradslösa djur i ängens
ekosystem.
– Det stabiliserar också botten,
genom att de långa bladen
dämpar vågorna och
strömenergin så att vattnet flyter
långsammare. Så vattnet blir
klarare än utan ålgräsängar, säger
Per Moksnes.
I ängarna lagras det också
organiskt material, genom att
vattnet saktas ned och
sedimenterar mot botten. En
process som kan pågå i flera tusen
år.
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– Det är enorma mängder kol och
kväve som ligger låsta under
ängarna. De här kolkällorna
motverkar klimatförändringarna
och övergödningen motverkas av
att kväve och fosfor samlas in i
ängarna. Därför är det riktigt
dåligt när en äng försvinner, för
då frigörs allt det här ut i naturen,
säger Per Moksnes.
Vad kan man göra som
privatperson?
– Det första man kan göra är att ta
på sig en snorkel och simma ut i
ålgräsängen en vacker dag. För
det myllrar av liv, det är väldigt
vackert faktiskt när solen silas lite

genom sjögräset. Det är nästan ett
av mina favoritsnorklingsställen
på västkusten.
Ett stort hot mot ålgräset är båtlivet. För att skona området med
de nya planteringarna vid Koster
har boende på ön informerats om
projektet och bojar har satts upp
runt planteringsområdet.
Forskarna vill även få till ett
ankringsförbud i de grunda
delarna av den ena viken, så att
den inte förstörs innan växterna
hunnit utvecklas och slå rot.
Generellt rekommenderar Per
Moksnes att man bör undvika att
ankra i ålgräs, oavsett om
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området är nyplanterat eller inte.
För att vara på den säkra sidan
bör man i så fall, enligt Moksnes,
släppa ankaret på åtminstone sju
till åtta meters djup, det vill säga
där det för djupt för ålgräset att
växa.
Dessutom skadas gräset av
motorbåtar som åker snabbt i
grunda områden. Då grumlar
sediment upp och lägger sig
ovanpå gräset som inte får det
solljus som behövs för att det ska
överleva.
Ålgräset behöver, precis som gräs
på land, ljus för att växa och
trivas. Därför hotas växtens

utbredning också av de hamnar
och bryggor som skuggar grunda
vikar.
– Varje år tillkommer det över 1
500 bryggor eller bryggsektioner
på den svenska kusten. Det säger
sig självt att vi inte kan hålla på
med det hur länge som helst, då
finns det ju ingen orörd miljö
kvar, säger Per Moksnes.
Agnes Laurell
agnes.laurell@dn.se
Fakta. Växter under vatten
Sjögräs är blomväxter som växer
under vatten och blommar och
släpper frön som sprids med
strömmarna.
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De växer på sand- och lerbottnar
med ett nätverk av rötter till
skillnad från tång och alger som
behöver berg för att fästa sig.
Ålgräsängarna är som en undervattensdjungel. De ger skydd och
mat åt småfiskar som bland annat
ål och torsk.
Ålgräs binder även kol och kväve,
i varierande mängd. En studie i
nordiska vatten visar att
ålgräsängar i lugna vikar kan ta
upp lika mycket eller mer koldioxid
än en motsvarande yta av
granskog.
Källa: Göteborgs universitet,
Stockholms universitet.

Barnmorskor
vägrar extrapass i
sommar –
ersättningen har
sänkts
SÖNDAG 14 JUNI 2020

Det kokar bland barnmorskorna
på Danderyds förlossning. En
vecka innan sommarschemat
börjar gälla fattas barnmorskor
på hälften av arbetspassen.
Och ersättningen för att jobba
extra har sänkts.
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– Vi är många som är djupt
oroliga, säger barnmorskan
Ann Ljungblom.
Ett möte har just hållits med
information inför sommaren. De
trettiotalet barnmorskor som DN
möter efteråt är samstämmigt
upprörda.
– Cheferna har ingen lösning. För
det finns inga barnmorskor, säger
Lotta Göthe, fackligt
förtroendevald för
barnmorskornas förbund Srat.
DN får se en mobilfilm inifrån
kliniken med listor över nära 500
arbetspass på förlossningen – de
blanka listorna täcker en hel vägg.

Bemanningen ska lösas genom
extrapass. Men den ekonomiska
ersättningen har sänkts, och
barnmorskorna har enats om att
inte ställa upp på det.
Nu är det bara en vecka kvar till
midsommar. Ann Ljungblom
beskriver att det på vissa pass
under semesterveckorna är klart
med fyra eller fem barnmorskor –
mot planerade nio, som under ett
arbetspass ska ta hand om
mottagning, svara i telefon och
klara av 13 förlossningsrum. Hon
beskriver mötet som hätskt.
– Vi förstår ju att det inte går att
jobba så och bedriva en säker
652

vård. Samtidigt är cheferna lika
uppgivna och tvingas säga nej till
erfarna barnmorskor för att de
inte kan möta lönekraven, säger
Ann Ljungblom.
Och Lotta Göthe säger:
– Det är framför allt patienterna
vi oroar oss för. Mammorna
riskerar att inte komma in i tid,
och fler kommer att föda i bilen.
Bakom sig har de en lång vår, med
indragna ledigheter under
pandemin. Att förhindra
smittspridning bland födande
kvinnor har krävt mer av
personalen, som arbetat i
skyddsutrustning, och särskilda

avdelningar har byggts upp för
covid-smittade mammor, men nu
lagts ner.
Då sommarschemat inte går ihop
kommer alla inte att få sina fyra
veckors sammanhängande
ledighet. Men kortare semestrar
räcker inte för att täcka upp.
Barnmorskan Andrea Wirén, som
tidigare vittnat i DN om den
pressade sommarsituationen,
berättar nu att personalen fått
checklistor som stöd om
patientsäkerheten känns hotad
vid låg bemanning.
– Jag saknar väldigt mycket födandeperspektivet i
653

diskussionen. Att föda barn är
något av det mest intima en
människa gör i livet. Vi känner ju
en stolthet i att kunna ge en trygg
förlossning och vill inte ha
checklistor över hur vi ska kunna
springa fortare, säger Andrea
Wirén.
Efter stängningen av BB Sophia
2016 har förlossningsverksamheten i Stockholm utvecklats mot
mer storskalighet. I veckan
meddelade den blågröna
koalitionen att det planerade
öppnandet av en ny klinik på S:t
Göran till våren är uppskjutet på
obestämd tid. Hittills i år har

barnafödandet ökat något. 12 107
barn föddes under januari till maj,
en ökning med 0,6 procent
jämfört med samma period i fjol.
– Vi hade tänkt att S:t Göran
skulle ge lite luft i systemet. Vi
tror ju snarast att barnafödandet
kommer att öka efter coronan!
säger barnmorskan Mette
Kastevik.
Möjligheten att hänvisa kvinnor
utanför länet har minskat med
Stockholm som epicentrum för
pandemin. Och även på andra
förlossningskliniker är situationen
pressad. Annika Wretsén är
barnmorska på Sös:
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– Vi har i år inte en enda vikarie
på förlossningen, och det är
många luckor i schemat efter att
extraersättningen sänkts.
Beskedet att S:t Göran inte blir av
blev spiken i kistan. Det var inte
alls bra att få veta det precis före
sommaren, säger hon.
Eva Jansson, vårdchef på Sös
förlossning, bekräftar i ett mejl att
alla vakanta pass inte är täckta i
nuläget.
”Vi kan inte minska vår
verksamhet, vi har snarare fler
födande på sommaren – det är
högsäsong när det gäller
barnafödande på alla

förlossningskliniker. Vi har
kunnat bevilja fyra veckors
semester till de som vill även
denna sommar.”
DN har sökt ansvariga för
Danderyds förlossning.
Kvinnoklinikens verksamhetschef
Maria Persson skriver i ett mejl:
”Vi arbetar intensivt med att få till
en bra semesterplanering, som
kan ge våra barnmorskor en
välbehövlig och efterlängtad
semester och samtidigt kunna
bemanna de vårdplatser som
behövs. Vi ser över alternativa
lösningar för att säkerställa
patientsäkerheten i sommar.”
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Hon skriver också att några
kommer att behöva dela upp
ledigheten för att man ska klara
bemanningen.
Den förändrade ersättningen hör
ihop med det kraftiga underskott
som Danderyds sjukhus delar med
regionens övriga sjukhus:
”Jag har förståelse för att
situationen inte är optimal för
våra barnmorskor, och
kommunikationen om att
regionen tagit bort
extrapassersättningar i samband
med de besparingsplaner som
togs fram för att få ekonomin i
balans kan ha brustit.”

Eva Bring, enhetschef på
avdelningen för specialiserad vård
på hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, skriver i
ett mejl att det har gjorts en
kapacitetsplanering, så att det ska
finnas plats för alla som föder i
sommar.
”Vi har fått signaler från enstaka
förlossningskliniker om att de har
svårigheter att bemanna och vi
kommer ha en gemensam dialog i
början på nästa vecka”, skriver
Eva Bring.
Anna Gustafsson
anna.gustafsson@dn.se
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Fakta. Betalning för extra pass
och senare semester
För att klara de stora
bemanningsluckorna inom
förlossningsvården finns
förhoppningar om att personalen
ska jobba extrapass. För detta
utgår en ersättning som brukar
bidra till att schemat kan pusslas
ihop.
Men i år har extrapassersättningen ersatts av en så
kallad covid-ersättning från
Region Stockholm. Den omfattar
nu flera yrkeskategorier, men för
barnmorskorna innebär

förändringen en sänkning av
ersättningen från 1 500 kronor till
1 200 för ett extra dagpass, och
från 2 000 till 1 600 för helg,
kvälls- och nattpass.
Samtidigt kan semesterveckor
skjutas upp – för 5 000 kronor per
vecka. Ledningen har uppvaktats
med krav på att ersättningen bör
vara skälig.
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Lugn resestart
men kö till
skärgårdsbåtar
SÖNDAG 14 JUNI 2020

Det blev inte någon
anstormning av resenärer på
lördagen, som var första dagen
utan restriktioner för resor
inom landet. Däremot var det
stort tryck på båtarna ut i
Stockholms skärgård.
– Vi tror att puckeln kommer till
midsommar, men vi får se hur
det blir med tanke på de övriga

restriktionerna, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.
Om det fanns ett uppdämt
resebehov i samband med att
reserestriktioner inom landet
lättades under lördagen, var det
inget som märktes i trafiken i alla
fall, konstaterar Trafikverket.
Det var i och för sig inget man
väntat sig, snarare har det skett en
gradvis ökning av resandet den senaste tiden, även om det fortfarande ligger under det normala.
– Det vi har märkt är att tågbolagen bokat upp fler avgångar,
säger presschefen Bengt Olsson.
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Enligt SJ kommer det dock inte
att innebära ökad trängsel på
tågen eftersom man inte fullbokar
dem. Tvärtom har man dragit ned
på antalet passagerare och ser till
att ha tomma säten mellan dem
som inte reser i sällskap.
Biltrafiken i storstäderna ligger på
5–8 procent under det normala på
vardagar, fritidsresandet på helgerna 15 procent under.
Under påskhelgen var resandet
hela 61 procent lägre än vanligt,
vilket tyder på att återhämtningen
i stor utsträckning redan skett.
Trafikverket planerar för en ökad
trafik i samband med

midsommarfirandet, och pausar
underhållsarbeten på vägar och
järnvägar, för att minska
eventuella köer.
Puckeln väntas på torsdag.
Bland annat E6 på västkusten,
vägarna runt Siljan, E22 söderut
mot Öland och tillfartsvägar till
E4 brukar vara hårt trafikerade
kring midsommar.
Men det är fortfarande oklart om
det kommer att bli den vanliga
rusningen i år, med tanke på de
övriga restriktioner som råder
kring samlingar, med
begränsningen på 50 personer.
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Under lördagen var det dock
många i Stockholmsområdet som
ville ut i skärgården. Det var
många bilar på de gula
vägfärjorna.
– Men det brukar det vara när det
är sådant här väder, vi kan inte
säga om det var mer än vanligt,
säger Bengt Olsson.
Det var också stort tryck på
skärgårdsbåtarna i Stockholm,
som bara tar emot hälften av
passagerarna mot normalt under
pandemin, för att minska
trängseln ombord. För att
kompensera för detta hade man

satt in sex extra fartyg på
lördagen.
– Men det resulterade ändå i att
ett hundratal personer inte kom
ut i skärgården. Eftersom
beläggningen på båtarna är
hälften är det svårt att veta om det
var fler eller färre passagerare än
normalt, men det fanns ett större
behov än vad man klarade av,
säger Helene Jakobsson på SL:s
pressjour.
Även på söndagen sätts sex extra
fartyg in, för att ta hem dem som tagit sig ut på öarna.
Juan Flores
juan.flores@dn.se
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Fakta. Reserestriktioner
Från och med i går, lördag, är det
fritt för alla symtomfria personer
att resa inom hela landet.
Resorna ska göras så smittsäkert
som möjligt. Den som behöver
resa kollektivt uppmanas att välja
transporter där sittplats kan
bokas.
Dessförinnan gällde
rekommendationen att resor som
motsvarar max två timmar med bil
från hemorten får göras.
För allmänna färdmedel gäller att
trafiken kan köras i den
omfattning som behövs för att

minska risken för trängsel,
begränsa antalet passagerare och
informera sina passagerare om
hur de kan minska risken för
smittspridning.
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Palme blev skjuten på Sveavägen i
Stockholm. Det är Sveriges i
särklass största polisutredning, en
av de största i världen.
Utredarna för dubbelmordet i
Linköping har hållit på i 16 år,
SÖNDAG 14 JUNI 2020
Släktforskaren–Palmeutredarna sedan oktobermorgonen när en
åttaårig pojke och en 56-årig
5–0. Så löd en kommentar när
kvinna blev brutalt nedhuggna
Sveriges två största
mordutredningar fick sitt avslut med kniv.
Att Palmeutredningen skulle
under loppet av ett enda dygn.
presentera sitt avslut i onsdags
Krönika
hade åklagaren Krister Petersson
Det såg ut som en närmast
annonserat i god tid.
osannolik tillfällighet.
Presskonferensen var schemalagd
Palmeutredarna har arbetat i 34
år, sedan februarinatten när Olof sedan flera dagar tillbaka.

Karin Bojs: En
kriminalteknik
för vår nya tid
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Och så klarades dubbelmordet i
Linköping upp bara en enda dag
tidigare! Den konspiratoriskt
lagde skulle kunna misstänka
någon sorts taktisk tanke här.
Men ingenting tyder på annat än
att det faktiskt handlar om ren
slump.
Dna-släktforskaren Peter Sjölund
blev helt enkelt klar med sin
undersökning nu i veckan. Och då
gällde det för polisen att agera
snabbt, gripa den misstänkte och
dubbelkolla hans dna. Som visade
sig till hundra procent stämma
med dna-prov säkrade från
mordvapnet.

Peter Sjölunds insats är en
pionjärinsats för Sverige, och ett
mycket stort steg framåt för
svensk kriminalteknik. Sedan
några år har polisen egna register
med dna-prover från brottsplatser
och en del gripna brottslingar. En
lagändring nyligen gjorde det
möjligt att i viss mån använda
dessa register för att också söka
efter nära släktingar till
misstänkta.
Men släktforskarnas dna-register
är enormt mycket mer kraftfulla.
Polisens prover har 15 markörer,
släktforskarnas 700 000. Polisens
register innehåller i princip bara
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personer dömda till brott som ger
fängelsestraff. Släktforskarnas
register innehåller alla möjliga
medborgare som är nyfikna på sin
släkt och sitt ursprung och därför
har skickat in prover till
kommersiella testföretag. Bara i
Sverige handlar det om
uppskattningsvis 100 000
personer, och i USA massor av
svenskättlingar.
Att kunna leta sig fram till en
brottsling via dessa register, turoch retur till 1700-talet, via
bryllingar och femmänningar,
kräver släktforskningskompetens
av högsta klass.

I höstas hörde jag en hög
polischef, ansvarig för olösta fall,
säga: ”Om jag skulle få rekrytera
en ny yrkeskategori, skulle det
vara släktforskare”.
Som många andra svenskar satt
jag klistrad och följde
presskonferensen om
Palmemordet. Jag chockerades
över den inkompetens som
uppenbarligen har lamslagit
utredningen från allra första
stund. Jag upprördes när åklagare
Krister Petersson undslapp sig
negativa gliringar om ”media”, när
i själva verket journalister, bland
annat på tidskriften Filter, har
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letat fram fakta och nått fram till
exakt samma slutsats som
Petersson själv, men flera år
tidigare.
Och jag konstaterade med stor
besvikelse att polisens vapenexperter inte har lyckats få fram
några som helst användbara
uppgifter om mordvapnet.
I denna sörja av inkompetens och
motgångar i Sveriges största och
viktigaste mordutredning finns
dock några osjungna hjältar.
Deras insatser nämndes bara i
förbifarten på presskonferensen.
Nämligen de personer som har
digitaliserat hela den gigantiska

mordutredningen. Och forskare,
som har utvecklat de metoder som
gör det digitala materialet
sökbart. Datalingvister, kanske vi
kan kalla dem.
Visst behöver polisen anställda
som är stora och starka och kan
hantera buset på gatan. Och visst
behövs kompetens i ballistik och
andra vapenfrågor.
Men de som har triumferat denna
vecka, när Sveriges två största
mordutredningar fick sin
upplösning inom loppet av några
timmar, det är dna-släktforskare
och datalingvister.
Karin Bojs
vetenskap@dn.se
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20 nya dödsfall i
covid-19

2 265 personer har fått eller får
intensivvård.
TT

SÖNDAG 14 JUNI 2020

Ytterligare 20 personer med
bekräftad covid-19 har
rapporterats döda i Sverige, enligt
Folkhälsomyndighetens senaste
statistik. Den totala dödssiffran
stiger därmed till 4 874 personer.
Samtidigt har 1 247 nya fall av
smitta konstaterats. Sedan
utbrottet startade har totalt 50
931 personer bekräftats smittade i
Sverige, visar de senaste siffrorna.
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fritidshus, snarare tvärtom. Flera
mäklare som DN varit i kontakt
med vittnar om hög efterfrågan på
sommarhus just nu.
– Utbudet av fritidshus har blivit
betydligt lägre i vår och är väldigt
lågt nu när det brukar vara
SÖNDAG 14 JUNI 2020
högsäsong. Men när vi kommer ut
Intresset för att köpa fritidshus med ett fritidshus till försäljning
är rekordstort just nu – och den så märker vi av ett jättestort
som söker sig utanför
intresse, säger Petra Weeraratne,
storstadsregionerna kan
fastighetsmäklare på
fortfarande hitta ett
Fastighetsbyråns kontor för
sommarparadis till överkomligt Hudiksvalls och Nordanstigs
pris.
kommuner.
Coronakrisen tycks inte ha
Statistik som bostadssajten Booli
hämmat marknaden för
tagit fram på DN:s begäran

Stort intresse för
fritidshus – även
långt från
storstäder

667

bekräftar att utbudet av fritidshus
den här våren är ovanligt lågt.
Under perioden 1 mars till och
med den 25 maj har det funnits
nästan 4 000 fritidshus till salu i
Sverige, vilket är en minskning
med 23 procent jämfört med
samma period förra året.
Samtidigt har priserna stigit med
26 procent under samma period.
Den som letar lite längre bort från
storstadsområdena kan dock
fortfarande hitta fritidshus till
betydligt lägre priser. Flera
mäklare i olika delar av landet
som DN talat med berättar att de

får allt fler spekulanter från
storstadsområdena.
Christian Johansson, mäklare på
Fastighetsbyrån i Mellerud, säger
att han i vår har haft dubbelt så
många inbokade sällskap på
visningarna av fritidshus som
normalt.
– Vi har alltid haft ett stort tryck
från spekulanter i Storgöteborg,
men i år är det ovanligt många
därifrån som vänt blickarna lite
längre norrut. Prisnivån ligger ju
lite lägre här omkring, säger han.
Kenneth Jonsrud är
fastighetsmäklare på Mäklarhuset
i Hyltebruk, som ligger ungefär
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mitt emellan Malmö och
Göteborg. Nyligen sålde han en
avstyckad gård där 60 sällskap
bokade in sig på visningen.
– Många tänker nog att de skippar
utlandssemestern i år och satsar
på ett fritidshus i stället. Men jag
tror även att coronakrisen kan få
en del att tänka om och flytta ut
från stan permanent, säger han.
Vad ska man då tänka på om man
börjar fundera på att köpa ett
fritidshus? Och hur ska man
börja?
Före köpet
Tänk igenom om fritidshuset
enbart ska användas under några

sommarveckor eller om det är
viktigt att kunna utnyttja stugan
även på helgerna under vår och
höst. Det påverkar hur långt man
kan tänka sig att resa.
Gör tidigt upp en budget för hur
mycket huset får kosta. Räkna
också med att det tillkommer
kostnader utöver själva
köpesumman för huset. Till
exempel för lagfart och pantbrev.
Det kostar även att äga stugan.
Till exempel räntor och
amorteringar för bostadslånet,
försäkring, sophämtning,
vägavgift och fastighetsavgift.
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Om huset ska användas även på
vintern är det bra att undersöka
hur välisolerat huset är, vad det är
för typ av fönster och
uppvärmningsmöjligheterna.
Kolla också om det finns tillgång
till vatten året om.
Om stugan går att nå med
kollektivtrafik minskar
bilberoendet och fler i familjen
kan ta sig dit på ett enklare sätt.
På samma sätt blir stuglivet
enklare om det finns en affär i
närheten.
En av de mest grundläggande
frågorna att tänka på är husets
skick. Vill man kunna flytta in och

bo i stugan på en gång och ägna
dagarna i hängmattan? Eller dras
man snarare åt att rusta upp ett
charmigt gammalt torp?
Claudia Wörmann,
boendeekonom på SBAB, vill
varna för att låta sig förföras av ett
lågt pris.
– Man bör vara medveten att
kostnaden för renoveringen kan
bli lika hög som för själva
husköpet. Ta reda på vad det
kostar att lägga om ett tak, vad det
kostar att dra in vatten och el,
säger hon.
Det är också bra att undersöka om
fastigheten har ett godkänt
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avlopp. Ett nytt kan kosta över
hundra tusen kronor.
Inför köpet
Den som köper ett hus har ett
stort ansvar att undersöka husets
skick, en så kallad
undersökningsplikt. Det ligger på
köparen att hitta husets alla fel
och brister. Om du slarvar med
detta och efter köpet upptäcker
några brister kan det vara svårt att
kräva säljaren på ersättning för
det.
– Läs besiktningsprotokollet
väldigt noga om huset har
besiktigats, säger Claudia
Wörmann.

Många väljer att själva anlita en
besiktningsman. Välj då en
oberoende och certifierad
besiktningsman med
ansvarsförsäkring.
Kontrollera gärna också att
byggnaderna på tomten stämmer
överens med det som kommunen
har i sina handlingar, så att det
inte saknas något bygglov. Och
om det finns några servitut. Det
innebär att det finns vissa
rättigheter och skyldigheter
kopplade till fastigheten. Till
exempel att en granne har rätt att
utnyttja en väg som går över
tomten eller att den här
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fastigheten har rätt att använda en
brunn som ligger på
granntomten..
Claudia Wörmann understryker
att man inte ska belåna sig över
öronen.
– Lägg er under nivån på bankens
lånelöfte när ni köper huset. Då
finns det marginal att låna mer
pengar till renoveringen, till
exempel.
Hans Arbman
hans.arbman@dn.se
Fakta. Tänk på detta inför stugköpet

Skaffa ett lånelöfte från banken
innan du börjar gå på visningar på
allvar. Du kan låna högst 85
procent av bostadens värde.
Resten måste betalas kontant.
Som köpare har du ett stort
ansvar för att undersöka huset.
Anlita gärna en oberoende och
certifierad besiktningsman.
Tänk igenom:
Hur viktigt är det att ha nära till
fritidshuset?
Ska stugan kunna användas även
på vintern?
Finns det bra vatten och godkänt
avlopp?

672

Går det att flytta in direkt, eller
krävs omfattande renoveringar?
Tänk på att kostnaden för lagfart
och eventuella pantbrev
tillkommer utöver köpeskillingen.

”Företag som inte
arbetar med
representation
konkurreras ut”
SÖNDAG 14 JUNI 2020

Göteborg. Tanya Singh tycker
egentligen inte att utmärkelsen
”Årets tech-tjej” borde finnas.
När hon nu själv tar emot den
hoppas hon kunna lyfta andra
kvinnor och visa på den
mångfald som finns inom
branschen.
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– Företag som inte arbetar
aktivt med representation
kommer att konkurreras ut,
säger hon.
I måndags meddelade vd:n för det
multinationella it-företaget IBM
att man inte längre kommer att utveckla och sälja teknik för
ansiktsigenkänning. Orsaken är
att bolaget ser en risk för att
tekniken används för
massövervakning, rasprofilering
och brott mot mänskliga
rättigheter. Frågan har blivit
aktuell i samband med
demonstrationerna under

parollen Black Lives Matter som
sprider sig över världen.
Det är inom området som kallas
machine learning, eller mer
specifikt deep learning, dit
ansiktsigenkänning räknas, som
Tanya Singh vill arbeta i
framtiden.
– Här möter den tekniska
branschen de etiska frågorna. Det
är väldigt spännande, säger hon.
24-åringen som studerar
systemvetenskap vid Göteborgs
universitet har precis utsetts till
”Årets tech-tjej” av Microsoft.
Tillsammans med nio andra
kvinnor från olika delar av landet
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har hon deltagit i ett minihack,
genomfört en rad tekniska
uppdrag och hållit både planerade
och spontana presentationer.
Tanya Singh säger att hon
inspirerats av de andra kvinnorna.
– Min stereotypa bild av en
kvinna inom techbranschen är
nog Isabella Löwengrip, en blond
kvinna i kavaj som jobbar med
projektledning eller hr. Men det
finns en mycket större mångfald
inom gruppen kvinnor som jobbar
med tech. Jag tror att min
drivkraft är att förändra bilden jag
själv har av branschen, säger hon.

I maj publicerade stiftelsen
Allbright en rapport om
techbranschen med fokus på
jämställdhet och mångfald. I
undersökningen fick deltagarna
svara på om de upplevde att deras
identitet och bakgrund påverkar
deras karriärutveckling negativt.
Ja, svarade fyra procent av de som
angett att de var vita män.
Ja, svarade 67 procent av de som
angett att de var icke-vita
kvinnor.
I rapporten ”Tech lever
grabbmyten” framträder en bild
av en bransch där bolag förväntas
ledas av unga, vita män, som i sin
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tur rekryterar sina manliga
vänner.
Bland de 14 svenska techbolag
som granskats finns Spotify, Voi,
Kry, Klarna och Boozt. Enligt
Amanda Lundeteg, vd och
talesperson på Allbright, är en
stor del av medarbetarna på
bolagen mellan 25 och 35 år. Hon
säger att granskningen slår hål på
myten om en arbetsplats
automatiskt blir mer jämställd om
makten ligger hos unga män, i
stället för äldre.
– Den myten vaggar in oss i en
falsk tro om att tiden ska lösa alla
problem. Tiden är en oerhört

medioker problemlösare. Det
krävs aktivt arbete, säger hon.
Amanda Lundeteg uppmanar företag att utbilda samtliga
anställda om hur förutfattade
meningar påverkar rekrytering
och arbetsfördelning och att sätta
tydliga mål för
jämställdhetsarbetet.
– Många kvinnor med teknisk
bakgrund vittnar om att de vid
medarbetarsamtal ofta blir infösta
i roller som rör personalfrågor
snarare än teknik, säger
Lundeteg.
Lovisa Herold
lovisa.herold@dn.se
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eller aktiefonder fick se
tillgångarna minska dramatiskt.
Men den som inte sålde under den
värsta turbulensen har sedan
också fått se en kraftfull
återhämtning.
SÖNDAG 14 JUNI 2020
Coronapandemin satte börsen i Mycket är fortfarande osäkert, när
gungning. Men från bottennivån det gäller pandemin och de
ekonomiska effekterna. Men i den
i mars har det skett en kraftig
situation som råder kan det vara
återhämtning.
läge att reflektera över sitt
Just nu kan det vara ett bra
sparande och eventuellt göra vissa
läge att se över riskerna i sitt
justeringar, enligt sparekonomer.
sparande, enligt experterna.
Under 2019 steg
Börsdramatiken var stor i slutet
av februari och mars. Många som Stockholmsbörsen kraftigt, upp 35
procent. Även inledningen på det
placerat sitt sparkapital i aktier
här börsåret var stark. När

Experter: Läge att
se över
sparandet
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aktieandelen i sparandet ökar i
värde utgör den också en större
del av sparandet.
Att sälja en del nu, när börsen
närmar sig nivån den var på vid
årsskiftet, är ett sätt att följa
devisen ”sälja när det är dyrt”,
enligt Frida Bratt på Nordnet. En
bra rutin att ha är annars att se
över fördelningen åtminstone en
gång per år.
Kortsiktigt sparande, pengar som
kanske behövs det närmaste året,
ska vara på ett sparkonto, enligt
experterna, för att minimera
riskerna. Ju längre
sparhorisonten är desto högre kan

aktieandelen vara. På lång sikt
brukar en exponering mot börsen
ge en högre avkastning, men man
bör ha i bakhuvudet att det också
innebär en högre risk.
I ett sparande på medellång sikt,
runt fem års sparhorisont, föreslår
Frida Bratt en fördelning av
sparandet till 60 procent i aktier
eller aktiefonder och till 40
procent i räntefonder.
– Räntorna ska vara krockkudden,
säger Frida Bratt.
Det finns lärdomar att dra av de
senaste månadernas utveckling
och börsens svängningar.
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– Se det som en påminnelse om
att sätta upp lite
investeringsregler för dig själv.
Det behöver inte vara så
avancerat. Är du långsiktig eller
inte? Är man trygg i det behöver
man inte vara inne och pilla så
mycket och sälja när det faller
kraftigt under en period, säger
Johanna Kull, sparekonom på
Avanza.
Nätmäklarna Avanza och Nordnet
har sett ett stort ökat intresse för
sparande under coronakrisen.
Många valde att köpa aktier efter
börsfallen.
TT

Fakta. Sparekonomernas tips
Kändes det väldigt obehagligt när
börsen skakade kanske
aktieandelen är högre än man är
bekväm med, eller har råd med.
När börsen nu återhämtat en stor
del av förlusterna kan det vara
läge att göra justeringar i
sparandet.
Kortsiktigt sparande bör placeras
på ett sparkonto med minimal risk.
Ju längre tidshorisonten är desto
högre andel aktier kan man ha.
I ett sparande på medellång sikt
kan innehav i räntefonder fungera
som en krockkudde.
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På lång sikt brukar sparande i
aktiefonder ge en högre
avkastning, men det sker till en
högre risk.

Nu letar
turistföretagen
ungdomar – och det
brinner i knutarna
SÖNDAG 14 JUNI 2020

Coronakrisen har slagit mot
ungdomars chans att få ett
sommarjobb.
Arbetsförmedlingens statistik
visar att antalet anmälda
sommarjobb är drygt 20
procent färre i år, jämfört med i
fjol. Men sedan regeringen
släppte resandet fritt öppnar
sig nu möjligheten för
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ungdomarna när turistföretagen
jagar arbetskraft.
Arbetsförmedlingen får varje år
anmälningar från arbetsgivare
som söker sommarvikarier. I år är
antalet anmälda så kallade
feriejobb långt färre än vanligt.
Från årsskiftet fram till och med
vecka 23 (25–29 maj), anmäldes
ungefär 83 200 jobb. För
motsvarande period i fjol
anmäldes 106 700 jobb.
Det är en minskning med 22
procent och det stora raset kom i
mars.
– Innan dess var det i stort som
ett vanligt år, men sedan dök det,

säger Johan Eklöf, analytiker på
Arbetsförmedlingen.
– Och vi vet inte hur många av de
platser som rapporterades in
innan coronakrisen, kommer att
tillsättas. Där finns jobb som inte
kan utföras på grund av smittan,
tillägger han.
Regeringens besked i förra veckan
att det är fritt att resa inom
landet, togs dock emot med
lättnad från de som arbetar inom
besöksnäringen.
Och för alla de ungdomar som
hoppats på ett sommarjobb kan
beskedet innebära att det blir
verklighet. Men det brådskar för
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många arbetsgivare som avvaktat
med att anställa till dess de fick
veta om det var fritt fram att resa.
Tror ni att antalet anmälda
feriejobb ökar nu på grund av
beskedet?
– Ja, vi tror det, men det är bara
för ett fåtal branscher som det
gäller, svarar Eklöf.
Och då är det just företag inom
besöksnäringen som framför allt
kommer att söka personal, det vill
säga hotell, restauranger, kaféer,
campingplatser och liknande. Det
kommer sannolikt att synas i
statistiken för den innevarande
veckan.

– Det tror vi, men frågan är hur
stor effekt det blir. Arbetsgivarna
kommer inte att kunna ta emot
gäster i samma omfattning som
tidigare. Det finns ju fortfarande
regler kring social distansering
och vissa nöjesparker som Grön
lund och Liseberg håller
fortfarande stängt, påpekar Eklöf.
– Så en viss ökad efterfrågan på
personal kommer att finnas, men
inte som ett vanligt år, tillägger
han.
Eftersom vi redan är inne i juni
och semestersäsongen börjar vid
midsommar är det ont om tid för
arbetsgivarna att hitta
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sommarpersonal. Johan Eklöf tror
därför att de inte kommer att gå
via Arbetsförmedlingen med
vanliga annonser eftersom det är
tidsödande.
– Ska man annonsera efter
personal så är det en längre väg
att gå. Det kan hända att de hellre
vill använda sig av mun-motmun-metoden - det vet vi inte än,
säger han.
Det Eklöf däremot tror sker just
nu är att de arbetsgivare som ser
lättnader ringer runt till tidigare
sommarvikarier och timanställda
för att få tag på folk. Och då

kommer inte dessa med i
statistiken.
Så det är det ni förväntar er - att
det är så de kommer att lösa sitt
behov av sommarpersonal?
– Det är vår kvalificerade
gissning.
Men Arbetsförmedlingen har
också tagit fram ett särskilt
sökverktyg under coronakrisen.
– I och med coronakrisen skapade
vi en hashtag på vår Platsbank
som heter jobbjustnu. Där ska
både arbetsgivare kunna lägga ut
annonser och arbetssökande kan
gå in och söka jobbet. Det är till

683

för jobb som ska tillsättas väldigt
snabbt, säger Eklöf.
– Så det är något som
arbetsförmedlare runt om i
Sverige absolut kommer att
rekommendera arbetsgivare att
göra, fortsätter han.
LO har en hjälptelefon dit
undrande ungdomar kan vända
sig för att få svar på frågor om vad
som gäller på jobbet. LO:s
ungsekreterare Josefin Johansson
förklarar att det LO i första hand
kan göra är ett ge ungdomarna
stöd för att ställa frågor.
– Framför allt vad för frågor den
personen ska ställa och att

upplysa unga människor vad de
har för rättigheter på
arbetsmarknaden, säger hon.
Hjälptelefonen, Fråga facket, kan
nås via LO:s hemsida.
Dan Lucas
dan.lucas@dn.se
Fakta. Josefin Johanssons råd
1 Du ska ha ett anställningsbevis.
Det säger vem du och din
arbetsgivare är, vilka
arbetsuppgifter du har, hur länge
du ska arbeta och till vilken lön.
2 Fråga om arbetsgivaren har ett
kollektivavtal. Med ett sådant får
du sjukdoms- och
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arbetsskadeförsäkring. Saknas
ut senast en månad efter att
kollektivavtal? Fråga chefen om
jobbet upphört.
försäkringarna.
3 Arbetsgivarintyg ska du få när
du jobbat klart. Det kan du
använda nästa gång du söker ett
jobb - och fråga chefen om du får
använda denne som referens.
4 Provjobba aldrig gratis. Även
om arbetsgivaren vill att du ska
prova på jobbet under en period
ska du ha lön och
anställningsbevis.
5 Glöm inte att du har rätt till
semesterersättning på minst 12
procent av lönen. Den ska betalas
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”I mitt intresse för
människor finns en
idé om att alla
förtjänar ett
eftermäle”
SÖNDAG 14 JUNI 2020

Historikern Peter Englund
brukar skriva om krig och
slagfält. I sin nya bok berättar
han i stället om ett flickmord i
Hökarängen på 60-talet. ”Jag
fick en chans att återvända till
tiden då jag var grabb”, säger

han i ett samtal om brustna
idyller och sin egen livskris.
Peter Englund har flera gånger
under arbetet med boken varit på
vippen att ringa på dörrklockan på
huset på Söndagsvägen där
mordet skedde 1965. Men i sista
sekund har han hejdat sig, för vad
skulle han säga? ”Hej, får jag
komma in och titta på rummet där
en ung kvinna blev mördad?”
Nu står vi i häggdoften utanför det
lilla radhuset med putsad fasad,
ett av många i Skönstaholm i
Hökarängen söder om Stockholm.
Området stod färdigt 1952 och
betraktas som ett synnerligen
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lyckat exempel på
folkhemsarkitektur – ingen
själsdödande monotoni, i stället
sinnrika variationer i allt från
fasaddetaljer till takfall.
Vi håller oss på respektfullt
avstånd trots att ingen är hemma.
På baksidan av huset löper en
gångväg, på andra sidan en
sluttning som övergår i skog. Det
var bland träden där uppe som
förövaren gömde sig den 25 juli
1965 i väntan på att 18-åriga Eva
Marianne Granell, Kickan kallad,
skulle släcka lampan.

Peter Englund pekar ut fönstret
på ovanvåningen där mordet
begicks.
En rysning ilar längs ryggraden.
En sorgestöt i maggropen. Över
allt som inte blev, för Kickan
Granell, och för alla andra unga
kvinnor vars skolfoton – stela
leenden under daterade frisyrer –
hamnat på löpsedlar om sexmord.
Händelsen i Hökarängen bildade
skola, var det första flickmordet
som gick som följetong i
kvällspressen under sommarens
nyhetstorka.
Bakom fönsterglaset är det helt
stilla.
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Men vad hade vi väntat oss?
– Platser har ju något slags
innehåll, säger Peter Englund.
Som historiker vill man gärna
återvända till platsen där detta
hände. Oftast är det rätt så
lönlöst. Man upptäcker att det
inte finns några vibbar i marken
att plocka upp.
– På vissa platser där det hänt
förfärliga saker kan man i stället
se att det nästan finns som en
kompensatorisk princip i naturen,
att det är stillsamt och väldigt
vackert: att naturen på något vis
läker det människan har gjort ont.

Men till skillnad från de slagfält
som Peter Englund brukar besöka
är Skönstaholm oförändrat.
Medan andra radhusområden
över åren utvecklats till
lapptäcken över de boendes
spretiga smak är allt bevarat,
närmast konserverat.
– Jag har stått här med
brottsplatsundersökningen och
stämt av med verkligheten, sett
exakt samma träd, samma
parkering. Det rika materialet är
också en anledning till att jag inte
behövt ringa på, för de har
fotograferat allting minutiöst.
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Händelsen i Hökarängen passade
perfekt för Peter Englunds två
målsättningar: dels att skriva true
crime, dels att få återvända till
rekordårens 60-tal – tillbaka till
då Tage Erlander var
statsminister och ”inga problem
var så stora att de inte gick att
tämja med en förening av
rationellt tänkande och massiva
statliga insatser”. Tillbaka till ett
stilbildande årtionde när det
gäller popmusik och mode.
– Vi fastnar lätt i den här
mytologiserade och glansiga ytan
av 60-talet. Att gå via en sådan
här händelse gör att man också får

syn på den dolda undersidan, kan
komma åt känsloladdningen som
fanns vid 60-talets mitt, säger
Peter Englund.
Mordåret 1965 var en brytpunkt,
menar han, och som sådan mer
intressant än det genomtröskade
68.
– Det är värt att notera att tidens
livsstilsradikalism: ifrågasättandet
av familjen, kvinnofrigörelsen,
släpp porren fri, och knarket – det
drevs främst från liberalt och
kulturradikalt håll, det är först
senare, efter 1965, som
vänstervågen tar verklig fart.
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Det har aldrig varit så lätt att köpa
porr i Sverige som vid 60-talets
mitt, eller narkotika: bägge
produkter som gärningsmannen –
en dåtida incelman – visade sig
vara storkonsument av.
Men hur allt hänger samman ska
inte avslöjas här. Att följa
polisarbetet genom stickspår och
genombrott är en central del av
true crime-genren. Men just hur
nära inpå förövaren hela tiden
befann sig chockade såväl
dåtidens kriminalutredare som
fotografen och mig, när vi följer
Peter Englund i mördarens
fotspår genom radhuskvarteret 55

år senare. Och som av en händelse
drar mörka regnmoln in över
retroidyllen.
Nåja, helt oförberedda är vi inte.
Eftersom väderappen förvarnat
om regn har jag frågat
bostadsrättsföreningen om de har
någon gemensamhetslokal som vi
kan använda, men föreningens
vice ordförande erbjuder generöst
sitt eget hem.
Det är uppenbart att de familjer
som flyttar till 2020-talets
Skönstaholm uppskattar
tidstypisk design och
hållbarhetstänk; vill man byta
utomhusbelysning eller måla om
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sin dörr finns riktlinjer för den
kulturklassade miljön. Hemma
hos vice ordföranden är köket i
original, och på väggarna hänger
svartvita fotografier över det
historiska Skönstaholm.
Peter Englunds bok har
undertiteln ”Berättelsen om ett
mord”, men det historikern
skriver fram är lika mycket
berättelsen om den förlorade idyll
som alltifrån linoljevurmare till
socialdemokrater och
stadsplanerare drömmer om att
återskapa.
”En idyll är inte ett absolut
tillstånd”, konstaterar Peter

Englund i boken. ”Det är något
som uppstår efteråt. Dess
förutsättning är en förändring, en
förvandling, en plötslig spricka.
På så vis blir den alltid en
efterkonstruktion.”
– Genom att skriva boken fick jag
en chans att återvända till tiden
då jag var grabb. Men att skriva
boken blev också ett sätt att
komma förbi allt som jag lagt till
rätta i mitt eget minne.
När, undrar jag tvärs över
köksbordet med retroporslin, har
hans eget liv varit som mest
idylliskt?
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– Till att börja med hade jag en
väldigt lycklig barndom, och det
under en oerhört stabil period. Vi
hade ju allt det där som finns i
boken: välståndet, barnen fick
större veckopeng varje år och
föräldrarna nya bilmodeller.
Peter Englund är född i Boden,
som äldste sonen i en brödraskara
av tre. Fadern arbetade som
ölutkörare på Luleå bryggeri,
modern som hemmafru. En stabil
och kärleksfull
arbetarklassbakgrund, som han
tidigare återvänt till i den ljusa
minnesboken ”Jag kommer ihåg”.

– Det var en väldigt konstig bok.
Jag bara satte mig under några
veckor och skrev ned vad jag kom
ihåg. Jättekorta grejer: ”Jag
kommer ihåg att jag var rädd för
insekter med långa ben.” Små
minnen som också har ett slut. Då
idyllen tar slut.
Den sista hågkomsten, nummer
658, berättar om din första
utlösning. Menar du verkligen att
idyllen tar slut när sexualiteten
träder in?
– Det är ju så! Det gjordes en
undersökning om när män och
kvinnor är som lyckligast, och det
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var väldigt tydliga resultat, som
var väldigt scary.
Peter Englund tittar spjuveraktigt
på fotografen och mig, låter oss
gissa innan han avslöjar svaret:
att kvinnor är som lyckligast runt
63 år, män när de är 11.
– Det säger ju allt! Jag tror
definitivt att allt är enklare innan
hormonerna börjar rusa.
Även studietiden i Uppsala
innebar en idyll: sorglösheten i att
rumla runt på nationerna, och
glädjen över att hitta hem
yrkesmässigt. Det var under den
perioden som Peter Englund
doktorerade, och som han skrev

”Poltava”, debutverket som blev
en pangsuccé. Den anonyma
akademikern förvandlades till
firad författare, och när en
jubileumsutgåva gavs ut 2018
hade ”Poltava” inte varit ur tryck
på 30 år.
Peter Englund är den första i sin
släkt som gått den akademiska
vägen, men tycks obrydd inför den
egna klassresan, som kröntes av
invalet till Svenska Akademien
2002. (Han satt i bilen på väg till
McDonald’s, spelade diskolåtar
och hade baksätet fullt av ungar
när Horace Engdahl ringde och
ställde frågan.)
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Avsaknaden av förväntningar
hemifrån förde med sig en känsla
av frihet: det Peter Englund fick
med sig var att det viktiga inte var
vem man blev utan vad man blev
– en anständig människa. Hade
han valt att bli barnskötare, som
han först utbildade sig till, hade
det gått fint det med.
Även om Peter Englund inte
arbetat med barn har han inte
behövt sakna barnstoj omkring
sig: han är fembarnsfar. Den
första kullen har nått vuxen ålder,
men de två yngsta, från hans
andra och nyligen avslutade

äktenskap, innebar en ny
småbarnsvända.
– Jag är väldigt tacksam över att
jag fick det. Av mina fem barn har
två barn varit planerade. Tre har
bara knackat på dörren, och då
kan man inte säga nej. Och jag
lärde mig att oplanerade barn är
minst lika välkomna.
– Och jag är bra på vardag, tål
mycket av den innan jag blir
galen.
En vardag som närvarande
pappa, hur har du hunnit med
det när du haft dina
prestigeuppdrag, inte minst i
Svenska Akademien?
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– Ja, fy fan! utbrister Peter
Englund. Vad ska jag säga…
– För att vara grymt uppriktig:
Jag tror, om jag inte hade varit så
dum att jag tackade ja till att bli
ständig sekreterare, då hade jag
fortfarande varit gift med den
kvinna som jag trott att jag skulle
leva med resten av livet. Och jag
hade fortfarande bott kvar på den
plats där jag trodde att jag skulle
bo kvar resten av livet.
För att minska
pendlingsavståndet flyttade
familjen från lantliga Rasbo
utanför Uppsala till en lägenhet
nära tågstationen.

– Jag försvann i väg till Stockholm
när hon behövde att jag var där.
Det var ett förfärligt misstag.
Du har liknat ständig sekreterarämbetet vid en äktenskapskross.
– Det är det.
Men var det inte först efteråt ni
skilde er?
– Ja, och jag var övertygad om att
vi hade klarat oss. Men de sex
åren hade redan tillfogat ett
långsamt blödande sår som det
inte gick att hämta sig från.
När Peter Englund nyligen
korrekturläste ”Söndagsvägen”
kastades han tillbaka till 2018, det
år då han arbetade som
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intensivast med boken. Och det
var ett riktigt skitår. För att det
19-åriga äktenskapet rämnade.
Och för att det var då Svenska
Akademien krisade som värst.
Men också för att det var året då
han begravde sin älskade far.
Peter Englund har alltid varit en
flitig bloggare. När han som
ständig sekreterare fortsatte
skriva personliga, milt
humoristiska inlägg befästes
bilden av honom som en ovanligt
tillgänglig tungviktare. På
nyårsafton 2018 var han mer
privat, tog avsked av sitt ”annus
horribilis” genom att lägga ut en

bild av sin avlidne pappas korsade
armbandsprydda händer på
Instagram. Texten löd: ”Jag höll
hans högra hand in i det sista, min
yngste bror höll den andra, och
vår mor stod vid fotänden. Strax
innan de kom för att hämta
kroppen fick han tre armband
med på färden: ett från mig, ett
från min äldsta dotter och ett från
min yngsta. Jag saknar honom
outsägligt.”
Peter Englund har varit öppen
med att han lidit av depressioner i
perioder, och berättat att de alltid
orsakats av yttre faktorer, av
ovälkomna livsomställningar.
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Hur klarade du dig genom allt
som hände?
– Det gjorde jag inte.
Hans ögon täcks av en blank
hinna.
– Jag blev krossad. Allt föll i bitar.
Peter Englund försjunker i sig
själv och vi sitter tysta en stund.
Kan stora privata sorger ändå
skapa distans till sådant som
annars skulle te sig som
yrkesmässiga katastrofer,
undrar jag trevande – att
striderna i Akademien inte
kändes så betydelsefulla?
– Jo… men för mig har arbetet
aldrig varit huvudsaken i mitt liv.

Jag är väldigt glad för mitt arbete,
och det är viktigt. Men jag har
aldrig satt det främst. Det var det
stora misstaget när jag tackade ja
till att bli ständig sekreterare. För
mobilen är på hela tiden, och det
är alltid något som kan gå fel.
Peter Englund hänvisar till
Sigmund Freuds definition av
välbefinnande, förmågan att älska
och förmågan att arbeta.
– Som människor definieras vi
mycket mer av vad vi älskar än
vad vi utför. Det är inte de böcker
jag har skrivit som kommer att
definiera mig som människa, utan
den kärlek jag har inspirerat.
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Tänker du på dina barn då?
– Ja, i första hand. Det är där det
händer.
Förr kunde det hända att nyligen
bortgångna vännen och kollegan
Kristina Lugn, som var gudmor
till en av Peter Englunds döttrar,
stack till honom lugnande
tabletter. Men Peter Englund
undviker helst att ta sådant, han
ogillar effekten.
Hur gör du för att må bättre?
– Nu i december, när barnen inte
var med mig, och det var väldigt
tungt igen, tittade jag på en film
som tidigare gjort mig glad varje
kväll, klassiker som

”Semestersabotören” och ”Det
våras för sheriffen”. Det funkade.
Att få skratta.
Peter Englund stramar upp sig
bakom bordet, konstaterar:
– Det går upp och ner. Det finns
en kurva i det här, jag vet det
eftersom jag skilt mig en gång
tidigare. Skoven kommer, men de
blir lite grundare. Och jag vet:
”This too shall pass.” Det låter så
fånigt men det är så, det finns
inga genvägar, tiden måste bara
gå.
Även om den nya boken tillkom
under en svår tid tycks den vara
skriven med gott humör. True
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crime-genren är ny för Peter
Englund, men utgångspunkten,
den lilla människan i de stora
historiska skeendena, präglar
författarskapet. Det
angreppssättet, ihop med
berättarglädjen, har förlänat
honom stora skaror läsare i
många länder, inte minst till
fembandsverket ”Stridens skönhet
och sorg”, där första världskriget
gestaltas genom ett körverk av
öden och röster.
I ”Söndagsvägen” får läsarna följa
med till arkiven, vilket inte alls är
så torrt som det låter. När Peter
Englund äntligen finner det

dokument som gör att ”hålet i
rymdtidväven öppnar sig” reser
sig håren även på mina
underarmar.
Är det vad som driver dig? Att
hitta de där hålen?
– Det är givetvis mycket av
drivkraften. Att avståndet i tid,
som kan kännas så stort, helt
plötsligt krymper. I mitt intresse
för människor, och för människor
som levde förr, finns en
grundläggande idé om att alla
förtjänar ett eftermäle.
Går det att tolka som att du blev
en anständig människa, det dina
föräldrar ville?
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Peter Englund brister ut i skratt.
– Jag vet inte. Men jag hoppas
det. Jag kan se det i hur jag är
med mina barn, med mina gamla
kompisar i Norrbotten och med
mina släktingar. Och kanske i
några ögonblick när jag tycker att
jag har prövats. Att det kanske
inte var så svårt att välja ändå…
Hur menar du?
– Det som hände i samband med
krisen i Akademien, att jag
lämnade – det var helt uppenbart
för mig att det fanns bara den
möjligheten. Och jag blev själv
förvånad över hur lätt det gick.

Och att du vägrade vara med på
festligheterna när Peter Handke
fick Nobelpriset i litteratur?
– Ha! Det var en no brainer.
När det nu blivit friare – att
ledamöter får uttrycka avvikande
åsikter och till och med lämna –
finns det risk för att det inte blir
någon tydlig gemensam hållning
i Akademien?
– Ja och nej. Jag har tidigare
försvarat det livslånga
medlemskapet, för jag tyckte att
det innebar att man kunde vara
oense och obekväm. Men jag tror
att den ordning som är nu är
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bättre. Och den är ett av skälen till
att jag kunde gå tillbaka.
Varför gick du egentligen
tillbaka?
– Det var ju väldigt kluvet. Och
det är fortfarande kluvet. För det
kan aldrig bli detsamma, den
väldigt starka och nära känslan
som fanns mellan oss tror jag
aldrig kommer tillbaka. Men
Akademien är en oberoende
kulturinstitution med muskler,
och det vore förfärligt om den gick
i putten. Jag vill vara med om att
bygga upp den i stället.
– Jag tror på Akademien som idé,
institution och tradition,

understryker han, men den är inte
avgörande för min identitet.
Inte ens efter allt du försakade
under åren som ständig
sekreterare?
– Du får nog överväga möjligheten
av en motsatt reaktion. De
uppoffringar som de åren krävde
har skapat en känsla av
förfrämligande inför Akademien
hos mig. Det har infunnit sig en
distans.
Molnen har dragit vidare och vi
går ut till det lilla torget med en
anlagd damm i mitten. En grå katt
sitter i solen och slickar sig
omsorgsfullt i stjärten. Skolbarn
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cyklar förbi med fotbollar fästa på
pakethållarna, de mindre lockas
av vattnet. En av dem tar av sig
gummistövlarna och doppar en
strumpfot i vattnet, skriker argt
när den blir blöt.
En ung mamma berättar att
hennes föräldrar förfasades när de
flyttade hit, för deras generation
är Söndagsvägen förknippad med
ond bråd död. Den lille testar att
doppa andra foten, blir förargad
över att även den strumpan blir
våt.
Jag kan inte låta bli att undra om
Kickan lekte här som barn.

Peter Englund åkte till
Skogskyrkogården för att söka
upp hennes grav. Vandrade vilse
bland gångarna och fick be om
hjälp.
– När jag till slut hittade platsen
var graven borta. Gravrätten gick
ut för ett par år sedan. Kvar fanns
bara en svag fördjupning i
marken.
Tiden, livet, glömskan. Historiker
vet bättre än de flesta att minnet
är ett bräckligt ting. Det höll också
på att ställa till det med boken.
Peter Englund tyckte inte att det
kändes som så länge sedan, 1965,
men de som visste något om
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mordet var antingen döda eller
kom helt enkelt inte ihåg.
Att det ändå blev en bok tackar
han de detaljerade
polisrapporterna för.
Och när vi står i
försommargrönskan på den lilla
gångvägen bakom Söndagsvägen,
framhåller Peter Englund en
annan, ljusare sida, av
människans förmåga att förtränga
och gå vidare.
– Det bräckliga minnet är en del
av läkandeprincipen. Att folk
glömmer, att gräset växer igen –
det är bra, säger han. Det finns en
god glömska.

Lisa Boda
lisa.boda@dn.se

Peter Englund.
Född: 4 april 1957.
Bor: Uppsala.
Familj: Fem barn. Det äldsta 32
år, den yngsta 7 år.
Yrke: Historiker och författare.
Böcker i urval: ”Poltava” (1988),
”Ofredsår” (1993, fick
Augustpriset) ”Tystnadens
historia” (2003), ”Stridens skönhet
och sorg” (2008).
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Ledamot: Sitter på stol nummer
10 (efter Erik Lönnroth) i Svenska
Akademien.
Andra yrken: Arbetat på
Försvarets radioanstalt. Professor
i narratologi på Dramatiska institutet 2001–06. Har även
rapporterat från krigshärdar, som
Bosnien och Irak.
Bloggar om: Pelargoner,
förgänglighet, historisk kuriosa.
Otippat personlighetsdrag: Ser sig
som introvert. Men har insett att
han saknar att dra på sig slipsen
och ta tåget till Stockholm varje
torsdag sedan Akademiens

sammankomster under
coronavåren blivit digitala.
Reser helst till: Norrbotten och
Spanien.
Aktuell: Med true crime-boken
”Söndagsvägen. Berättelsen om
ett brott”. Essäsamlingen ”Brev
från nollpunkten” från 1996
återutges i reviderad form i
sommar.

Peter Englund väljer
tre true crimefavoriter.
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Anders Sundelins ”Den magiska
cirkeln – hela historien om Salaligan”.
”En av de bästa böcker som
skrivits i genren i vårt land.
Sundelin närmar sig ett ämne
man trodde var genomtröskat,
men med en kombination av snille
och psykologisk finess ger han
läsaren nya insikter, både vad
gäller gåtan Thurneman och
Sverige vid denna tid.”
Helena Henschens ”I skuggan
av ett brott”.
”Skildringen av mellankrigstidens
klaustrofobiska högborgerlighet är
i sig högintressant, men den riktigt

stora behållningen är att vi även
får ta del av det som sker långt
efter att brottet klarats upp. Den
chockvåg som uppstått fortsätter
att rulla vidare genom
generationerna.”
Truman Capotes ”Med kallt
blod”.
”Även om Capote inte var först så
var han den som visade vad det
gick att göra inom genren. I
utforskande av ett brutalt och till
synes oförklarligt mord på en hel
familj i Kansas bygger spänningen
inte på frågan om vem som gjorde
det – det är snart löst – utan i
letandet efter ett varför.”
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Svenskens sinne
för att köa är det
finaste vi har
SÖNDAG 14 JUNI 2020

I coronatider har vi behövt vara
extra noga med att hålla
avstånd och köa disciplinerat.
Vår fallenhet för att snällt vänta
på vår tur brukar ingå i
nidbilden av svensken som en
foglig varelse. ”Men att köa är
civiliserat och jag vill bo i en
civilisatorisk stormakt”, skriver
Andrev Walden.

en här texten handlar om kön.
Och trots risken att tappa läsare
redan i första stycket behöver jag
vara tydlig med att den inte
handlar om den sortens kön. Den
handlar om kön med ett k som
inte lyder under k:ets gängse
förhållande till de mjuka vokalerna. Kön med svalgnära k.
Den som aldrig står men rymmer
de stående i deras väntan på att få
gå.
Den har liksom blivit synlig igen
fast den varit där hela tiden. Det
är något med de plötsliga säkerhetsavstånden, hur den
sträckt på sig i skuggan av krisen.
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Det är ju så ibland, att vardagen
äter skönhet och att en liten
justering kan få oss att se
skönheten igen. Det är som att
kön fått en ny klänning.
Jag läste en gång att svenskarnas
särskilda kökultur – den där som
sägs förbrylla och trollbinda
turister från hela världen – bara
är en myt. Att det inte alls finns
någon mätbar svensk
överduglighet i köandets konst, på
sin höjd en ovanligt hög densitet
av kölappsapparater. Det tyckte
jag inte om.
Svenskens särskilda sinne för att
sortera sig själv i turordning är

det finaste vi har i det här landet,
brukade jag tänka och det hade
jag ingen lust att sluta med bara
för att någon berättade att den
svenska kön var en mytologisk
orm. Så jag har fortsatt att älska
den svenska kökulturen.
Att köa är civiliserat och jag vill bo
i en civilisatorisk stormakt. Jag
vill tro på en lokal exceptionalism.
Och liksom andra behändiga
myter – nationer, pengar,
varumärken – är väl myten om
vår särskilda kökultur sann så
länge vi tror på den, så länge vi
suckar ordentligt när vi ser
barbarerna trängas framför kassor
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kring Medelhavet eller i Kina eller
var man nu åker för att se en dålig
kö. (Jag är säker på att jag har sett
dåliga köer i andra länder, jag
minns bara inte exakt var just nu.)
Vi måste tro på den svenska
kökulturen, att den finns och att
den är god.
Det händer ju att vår kökultur
bakas in i en större nidbild av
svensken som en foglig och
tvådimensionell varelse, att
köandet skildras som något
sossigt och vagt tillhörande den
mytiska sörja av naivitet och
avundsjuka som får tandblekta
entreprenörssjälar att fly till

länder med tredimensionella köer
och bredare garageuppfarter. Det
fina med myter är väl att du kan
välja den som betjänar dig bäst
men kom inte och säg att det är
mossigt med köer.
Moderna är de förstås inte heller.
Redan de gamla egyptierna köade,
det ser man tydligt på deras
väggmålningar: de köade för att
överräcka gåvor till sina härskare
och de köade för att skörda och de
köade för att döda varandra på
slagfälten. De hade förstås inget
annat val med sin obefintliga
begåvning för perspektivmålning
men ni känner väl lugnet i
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motiven? Att det är civilisation på
gång.
En dålig kö gör mig orolig och arg.
En bra kö gör mig alldeles lugn.
Jag är svensk på det sättet. Eller i
alla fall människa.
Det finns något som heter
köpsykologi. Det är ett
forskningsfält som till stor del
bekostas av amerikanska
storföretag med särskilt intresse
för vallning av människodrivor,
som Disney med sina nöjesparker
och Delta Airlines med sina
incheckningsdiskar. Och inom
detta forskningsfält har man på
senare år lärt sig att det finns

dåliga köer och bra köer, alltså
köer som får de köande att må
mer eller mindre dåligt. Det har
jag läst i Financial Times.
En lång kö är inte nödvändigtvis
en dålig kö för även om den kan
göra oss illa till mods – en enda
lång kö till en enda kassa
signalerar att systemet är utsatt
för stress – erbjuder den
åtminstone delat lidande på lika
villkor. Dessutom är lidandets alla
variabler synliga och det gillar vi.
Det vi inte gillar är osäkerhet.
Konsumenter hävdar ofta att de
vill ha så mycket valfrihet som
möjligt men i praktiken blir
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kassalinjen ett drivhus för stress
och vrede om det finns flera köer
till flera kassor. När vi ställs inför
ett val med djupt ojämlika resultat
av skäl som är oklara för oss
äventyras det delade lidandets
lugn.
Om det där lät krångligt, föreställ
dig följande: klockan är 16.45 och
du hasar mot kassorna i
matbutiken (kanske med ett trött
barn på släp om vi ska höja
insatserna en aning) och där möts
du av tre köer till tre olika kassor.
Du kanske inte ens märker det
själv men din hjärna är redan
sysselsatt med lidandets

matematik. Variabler samlas in.
Först antalet människor i varje kö,
sedan deras natur och kanske
även kassapersonalens. Det är
mycket som hinner hända i
huvudet på kort tid men det
kommer att hända eftersom du
vet att det finns bra köer och
dåliga köer.
Vad tittar du egentligen efter när
du ska välja kö?
Du försöker förmodligen undvika
kassor bemannade av människor
med nyanställd aura, du vet att
bläddrandet efter lösvikternas
varukoder tar tid.
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Men först synar du köerna hastigt.
Väger varukorgar med blicken och
identifierar riskgrupperna: äldre
män med växelmyntsaura, äldre
kvinnor med husmoderlig
hållning och förhöjd risk för
rabattkuponger och
kvittogranskning. Ungdomar är
bra för de köper bara en sak åt
gången och deras
kontantkortsmobiler laddas väl på
nätet nu för tiden.
Det där är baskunskap. En
omsorgsfull köväljare letar efter
finare variabler. Du kanske
noterar tankspridd utstrålning?
En människa som inte har kortet

redo utan börjar famla i
byxmörkret först när summan
slagits ut kan kosta uppemot 15
sekunder. Ett slitet betalkort: 30
sekunder. Men hur ser man om
någon har ett slitet betalkort?
Du kan aldrig veta säkert vad som
döljer sig under skinnet på en kö,
hur och var den ska krångla, och
det är det okända som stressar oss
när vi ställs inför ett system med
flera köer till flera kassor. Den
valfriheten är inte behaglig
eftersom skälen bakom de
ojämlika utfallen är okända för
oss. Det här har köpsykologins
beställare lärt sig och det är därför
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du allt oftare möter system med
en enda kö till flera kassor, där det
delade lidandets linje bryts sönder
först i sista stund. Det är för att du
ska slippa de underinformerade
valens obehag.
Jag föreställer mig att det där
obehaget är nära besläktat med
obehaget jag känner inför de
informerade valens tidevarv. Ett
obehag som börjar likna ett
allmäntillstånd. Jag kan inte
informera mig själv inför alla val
samtiden häller över mig –
pensionssparande, boräntor,
skolor, elektricitet, mobilnät och
så vidare – och när jag tvingas

chansa blir jag orolig. När jag
tänker på att andra är bättre på att
informera sig blir jag ännu
oroligare. Och när jag tänker på
att vissa har tillgång till
information eller genvägar som är
utom räckhåll för mig blir oron
strömförande.
Jag begriper att valfriheten
alldeles oavsett mitt val gör det
mesta lite billigare och bättre i
slutändan (förutom i skolans värld
där valfriheten tycks vara mer av
en enkelriktad avgrund) men jag
skulle gärna betala
mellanskillnaden för det delade
lidandets lugn. Om det bara

712

kunde kombineras med den fria
marknadens rika sötma. Jag är väl
en dålig liberal.
Eller bara ett dåligt djur. Jag är
inte byggd för djungeln. Jag
tycker inte ens om att vara på
krogen – civilisationens
djungelrum där till och med
svensken köar tredimensionellt.
Varför finns det inte
kölappsapparater på krogen?
Varför ska jag tvingas in i den där
parningsdansen mellan kund och
kassör? Varför ska det krävas
fjäderdräkt eller läten för att fånga
bartenderns uppmärksamhet? Det

är en dålig kö. Osvensk. Eller i alla
fall omänsklig.
Vi måste tro på den mänskliga
kökulturen, att den finns och att
den är god.
Andrev Walden
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Ledare: Fel år att
dra ned på
barnens
sommaraktiviteter
MÅNDAG 15 JUNI 2020

När flera europeiska länder
stängde grundskolorna valde
Sverige en annan väg. Med facit i
hand var det sannolikt rätt.
Enligt norska Folkhälsoinstitutet
har de negativa effekterna av
skolstängningarna varit större än
fördelarna. Inte minst eftersom

påverkan på smittspridningen var
liten och i vissa fall kanske till och
med negativ.
Men i det läget vi befann oss i
under våren, när världen ännu
inte visste särskilt mycket om
coronaviruset, var vägvalet inte
självklart. Precis som många
andra beslut grundade det sig i
avvägningar, där olika faktorer
ställdes mot varandra.
Det handlade exempelvis om att
sjukvården och övriga samhällssektorer riskerade att bli av med
personal om skolorna stängde,
eftersom föräldrar förväntades
stanna hemma ifall barnen var
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där. Om att det ofta är mor- och
farföräldrar som är barnvakt,
vilket skulle göra att äldre
riskerade att smittas.
Och även om regeringen sa sig
vara beredd att stänga skolor, om
det blev nödvändigt, fanns
givetvis barns rätt till utbildning
med i ekvationen. Dessutom
förekom andra larm, om saker
som alla kanske inte tänker på.
Debattörerna Cyril Hellman och
Geir W Stakset påminde om att
skolmaten är dagens enda riktiga
måltid för många barn och att
stängda skolor riskerade att leda
till ökad ungdomsbrottslighet,

eftersom de under perioden
kunde introduceras till en
kriminell miljö: ”En hungrig,
sysslolös mage utan tillsyn bär
gärna på knark eller vapen i
utbyte mot en
kebabtallrik” (Expressen 20/3).
Är det någon som tror att de här
barnens hunger har försvunnit
bara för att terminen är slut? Att
de kriminella gängens famnar är
mindre öppna och inbjudande
under sommarlovet än i mars?
Eller, som Hellman och Stakset
uttrycker det: ”För barnen som
inte vill vara hemma och flyter
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runt på tomma gator och i öde
centrum, vem ser dom nu?”
Här är det många som blir svaret
skyldigt. För trots att vi befinner
oss i början av en lågkonjunktur,
där många blivit arbetslösa,
restriktioner gör att barn inte kan
hälsa på äldre släktingar och
sommarläger av alla sorter har
ställts in, är kommunernas
förutsättningar för att erbjuda
eleverna ett bra sommarlov på
hemmaplan sämre än tidigare.
Det beror dels på kommunernas
svaga ekonomi. Dels på att
regeringen valt att slopa det
statliga sommarlovsstödet (TT

14/6). Eller, rättare sagt: att inte
förlänga det, eftersom de avsatta
pengarna på 200 miljoner kronor
per år bara gällde 2016–2019.
Syftet med satsningen var att ge
alla barn möjlighet till
kostnadsfria aktiviteter, som
simning, badresor, kultur och
idrottsläger.
Även om man alltid kan diskutera
vad som är statens, kommunernas
respektive den enskildes ansvar,
är tiden för den diskussionen inte
nu. Med tanke på hur situationen
ser ut har barns behov av vettig
sysselsättning knappast minskat,
utan snarare ökat, vilket betyder
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att det är fel tidpunkt att dra ner
ner på det avgiftsfria aktivitetsutbudet.
Därför bör bidraget på 200
miljoner kronor per år, vilket i
sammanhanget är en ytterst
modest summa, fortsätta rulla tills
den värsta ekonomiska smällen är
över. En liten del av regeringens
krispaket kan gott gå till att
coronasäkra sommarlovet.
DN 15/6 2020
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avfärdar han stora delar av
åklagarens bevisning.
– Det är min uppgift att tolka
den kriminaltekniska
bevisningen, säger Sonny
Björk, som kallats som vittne
till pojkvännens fördel.
Sonny Björk har en mångårig
MÅNDAG 15 JUNI 2020
Enligt kriminalteknikern Sonny karriär som kriminaltekniker och
brottsplatsundersökare och har
Björk går det inte att utifrån
bland annat arbetat med
brottsplatsundersökningen
fastställa att Wilma Anderssons utredningen av mordet på Olof
Palme. Efter pensionen har han
död orsakades av en annan
fungerat som stöd för
person. I en 17 sidor lång
försvarsadvokater som behöver
granskning av materialet
hjälp med den tekniska
bevisningen.

Tidigare
Palmeutredare
avfärdar
bevisning
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Sonny Björk kontaktades av
försvaret i fallet Wilma Andersson
ganska snart efter att
förundersökningen tog fart. Hans
uppgift är att förklara den
kriminaltekniska undersökningen,
så att försvaren har något att
grunda sina rimliga tvivel på.
– Det är syftet. För advokaten har
ju ingen egen kännedom om den
kriminaltekniska bevisningen och
tolkningen. Så jag tolkar den åt
dem, och påvisar ju då där man
tänka sig ha rimliga tvivel,
gentemot åklagarens bevis, säger
han till DN.

Wilma Andersson anmäldes
försvunnen i november förra året.
Ungefär två veckor senare, på
torsdagskvällen den 28 november,
avslutades sökarbetet då polisen
hittat en kroppsdel i lägenheten
där Wilma Andersson bodde
tillsammans med sin då 22-årige
ex-pojkvän. Fyndet ledde till
konstaterandet att Wilma
Andersson är död.
Ex-pojkvännen hade häktats
några dagar efter Wilmas
försvinnande, på sannolika skäl
misstänkt för mord. Den 26 maj
inleddes rättegången mot den nu
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23-åriga mannen, som hela tiden
har nekat till brott.
I bevisningen har åklagaren lagt
fram blodspår från Wilma
Andersson som hittats i
lägenheten, samt den kroppsdel
från flickan som hittades i 23åringens garderob. Expojkvännens fingeravtryck fanns
på den aluminiumfolie som var
del av emballaget som omslöt
kroppsdelen. I förhör har han
antytt att någon annan måste ha
placerat kroppsdelen i hans
lägenhet.
Vidare har åklagaren lagt fram
bevis för att 23-åringen satt sina

bara fötter i Wilmas blod – två
vänsterfötter och en högerfot –
vilket enligt åklagaren visar att
pojkvännen befunnit sig på
platsen när Wilma skadades och
avled.
I en 17 sidor lång granskning av
brottsplatsundersökningen, som
begärts av försvarsadvokat
Beatrice Rämsell, redogör Sonny
Björk för sin bild av bevisningen.
I rapporten skriver Sonny Björk
att det finns rimliga tvivel kring
en stor del av den tekniska
undersökningen. Han skriver att
det varken går att fastställa hur,
när eller med vilket våld som
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Wilma avlidit och inte heller att
hennes död orsakats av en annan
person.
Om bevisen som pekar på att 23åringen trampat i Wilma
Anderssons blod, skriver Sonny
Björk i rapporten att
undersökningen ”inte varit helt
objektiv” och att
”blodbildsanalysen har inte
värderats förutsättningslöst”.
Sonny Björk vill inte uttala sig om
rapporten och inte heller om
kommande vittnesmål. Han säger
att fallet är intressant.
– Men jag jobbar ju med fyra fem
andra fall samtidigt nu också så

det är inget ovanligt att jag jobbar
med mord och sådana saker.
Sonny Björk ska höras i rätten i
dag, måndag, till försvarets fördel.
I morgon, tisdag, är det enligt
planeringen dags för
slutanföranden från åklagaren och
försvaret.
Jonas Desai
jonas.desai@dn.se
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Nya regler ska ge
färre oönskade
katter
MÅNDAG 15 JUNI 2020

Från och med nu gäller nya
regler för djurskydd i Sverige.
Det innebär bland annat att
kattägare måste se till att deras
djur inte förökar sig
okontrollerat.
– Huvudfokus är att höja
katternas status. Oönskade
kattungar och reproduktion är
en del av det, säger Sandra

Douglas, chefsveterinär på
Anicura.
Katter och hundars skydd i
lagstiftningen stärks och reglerna
för djurägare förtydligas. Den som
äger en katt blir nu skyldig att se
till att den har det bra, genom att
utforma en miljö där katten trivs.
Det handlar bland annat om att se
till att katten kan klättra och klösa
med klorna, att den kan hålla
värme eller svalka sig och att
kattens naturliga instinkter
stimuleras. Sandra Douglas
välkomnar de nya reglerna.
– Det som är fint är att de är
skrivna på ett sätt som är lätt att
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ta till sig och de kompletteras med
allmänna råd så att det blir enkelt
för katt- och hundägare att veta
vad som gäller, säger hon.
För hundägare blir det nu
tydligare att det är viktigt att
tänka på att se till att ens fyrbenta
vän får den sociala kontakt den
behöver varje dag och att hunden
får röra på sig så mycket som den
behöver.
– Det är ju av okunskap och inte
illvilja som man saknar förståelse
för det här. Nu sätter man fokus
på att det är viktigt att se över
päls, klor och tänder och tydliggör

vad man ska kolla på, säger
Sandra Douglas.
Kattägare måste se till att deras
husdjur inte förökar sig
okontrollerat. Ska man inte
använda katten till avel är
kastrering eller sterilisering en
lösning, men det är inte ett krav.
– Det finns andra sätt, bland
annat p-piller till honkatter som
framför allt används under korta
perioder för katter som är i avel.
För alla katter som inte ska avlas
på rekommenderas kastrering,
säger Sandra Douglas.
Under våren är det över lag fler
kattägare som vill få sitt djur
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kastrerat. Anicura har inte märkt
av någon anstormning av
förfrågningar ännu och på grund
av pandemin finns det
utmaningar med att få tag på vissa
narkosläkemedel vid ingrepp.
– Vi kommer i allra största mån
kunna hjälpa katterna och ser
ingen anledning till oro. Vi styr
om och fördelar våra
verksamheter, säger Sandra
Douglas.
TT
Fakta. Det här gäller för katter
Katter ska ha tillgång till gömslen
och viloplatser.

Katter ska ha möjlighet att klättra
samt att klösa sina klor varje dag.
Djuren ska ges mental stimulans
och få sitt födosöks- och
jaktbeteende tillgodosett.
Katter som hålls utomhus ska
förhindras att föröka sig oplanerat,
till exempel genom kastrering eller
sterilisering.
Katter ska ha tillgång till social
stimulans varje dag.
Det blir även tydligare reglering
för vad som gäller för kattens
behov av avskildhet och för katter
som hålls i par eller grupp.
Det här gäller för hundar
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Hunden ska erbjudas social
kontakt varje dag.
De ska få utlopp för att röra sig
varje dag, få tillräckligt med vila
och möjlighet att hålla värme eller
svalka sig.
Det blir också tydligare krav på
vad som gäller för skötsel av päls,
klor och tänder.
Reglerna förtydligar också vad
som gäller för hundars avskildhet.
Krav på brandskydd i hundstallar
utökas.
Källa: Jordbruksverket

Mindre aktivt lov
när stöd
avslutas
MÅNDAG 15 JUNI 2020

Mindre att välja på, inställda
evenemang och saker som
plötsligt kostar pengar – i år
anordnas betydligt färre
sommarlovsaktiviteter för unga
ute i landets kommuner.
På vissa håll erbjuds ingenting.
Orsaken? Det statliga
sommarlovsstödet har
försvunnit.
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Sommarlovet börjar om ett dygn
och på högstadieskolan Bikupan i
småländska Lessebo väntar
eleverna spänt på åtta veckors
ledighet.
– Skönt! Vi ska till en stuga, det
lättar ju lite så man har något att
göra i stället för att sitta hemma
hela sommaren, det är så
fruktansvärt tråkigt, berättar
Hugo Bark som går i årskurs sju.
– Vi brukar typ åka utomlands,
och gör vi inte det så brukar det
finnas aktiviteter här i Lessebo.
Klasskamraten Rán Stigsdóttir,
som sitter intill på gräsmattan,
hoppas på en resa till Liseberg och

kanske Tyskland om coronaläget
tillåter. Annars brukar hon delta i
kommunens sommaraktivteter.
– Ja, ibland. Jag gick en gång med
min lillebror till en teater och vi
brukar ibland gå på simning. Min
mamma läser igenom vad som
finns och frågar om vi vill vara
med.
– Det är roligt, då har man i alla
fall något att göra om man inte
kommer på något själv.
Men i år får troligtvis många barn
och unga ändå försöka hitta på
eget, för ute i landets kommuner
arrangeras betydligt färre
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sommaraktiviteter jämfört med
tidigare.
Coronaepidemin ställer till det,
men framför allt saknas pengar
eftersom det statliga så kallade
sommarlovsstödet slopats. Av de
229 kommuner som svarat på en
enkät från TT uppger 169 att det
blir färre aktiviteter. Stödet på
200 miljoner kronor om året för
kommuner som ordnar avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter infördes
efter en överenskommelse mellan
regeringen och Vänsterpartiet
under perioden 2016–2019. Nu är
det slut.

Resultatet? Mindre utbud,
stängda fritidsgårdar, inställda
resor och på en del håll aktiviteter
som det plötsligt kostar pengar att
delta i.
17 av de kommuner som deltagit i
TT:s enkät, däribland Kramfors,
Ödeshög och Vilhelmina, uppger
att man inte kommer att ha
möjlighet att ordna något för barn
och unga över huvud taget.
– Inte i sommar. Hade inte
pandemin slagit till hade vi nog
försökt så gott vi kunnat. Men det
satte käppar i hjulet, och
Vilhelmina befinner sig i ett kärvt
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ekonomiskt läge, säger
fritidskonsulent Sam Heidenberg.
I Sorsele finns inte heller pengar.
– Simskola kör vi, men då får man
betala 500 kronor. Under
perioden med sommarlovsstöd
från staten var det gratis, säger
Pär Röckner, kultur- och
fritidschef i Sorsele.
– Alla barn har inte föräldrar som
kan betala för simskola.
I Storuman stänger
fritidsgårdarna efter vecka 27 och
i Åtvidaberg har utomhusbio,
skejtskola och
teaterföreställningar strukits från
schemat, uppger kommunen.

Utbudet av avgiftsfria aktiviteter
för barn minskar, svarar Hörby.
En sommar utan statliga medel
kombinerat med ansträngd
ekonomi och corona är en svår
ekvation, tycker Inge Nilsson
Piehl, teknisk chef med ansvar för
fritidsfrågor i Filipstads kommun.
– Vi är jätteoroliga för att det kan
bli stök och bök. Det gäller att
kunna erbjuda sommarlediga
något att göra, för kan man inte
resa och har man inte pengar –
och inga aktivteter – så kan det
lätt bli fel.
På en del håll finns pengar. Några
kommuner svarar att man
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använder en del av de statliga
bidrag som kommit under våren
med anledning av coronakrisen.
Som i Göteborg, där kommunen
även har skjutit till egna medel,
berättar Emilia Åman på
stadsledningskontoret.
– Staden har kraftsamlat trots att
vi inte har det statliga
sommarlovsbidraget längre.
I småländska Lessebo saknar man
statens bidrag i år.
– För barnen ute i våra olika orter
spelar det en avgörande roll för att
det ska finnas något att göra. Nu
vänder och vrider man på

slantarna, säger Jenny Ramnér,
kultur- och fritidschef.
Årets aktivitetsbudget är närapå
halverad och räcker inte till allt
som vanligtvis står på menyn –
som segling, fotografi och tennis.
– Det blir tråkigt, vi är en liten
kommun och vi är beroende av att
föreningarna kan söka stöd. Det
märks väldigt tydligt när pengarna
uteblir, säger Jenny Ramnér.
Men segling blir det ändå,
försäkrar Anders Karlsson,
Hovmantorps segelsällskap, som
står och hissar segel nere vid sjön
Rottnen.
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– Skolungarna är på oss hela tiden
och frågar: ”När börjar
seglingen”? säger han och ler.
TT
Fakta. Sommarlovsstödet
I budgetpropositionen för 2016
föreslog regeringen ett
sommarlovsstöd på 200 miljoner
kronor per år för 2016–2019.
Förslaget kom ursprungligen från
Vänsterpartiet.
Syftet var att ge alla barn mellan 6
och 15 år bra och kostnadsfria
aktiviteter på sommarlovet.
Stödet kunde gå till exempelvis
kollo, badresor eller fotbollsläger.

Villkoren var att det skulle gå till
både pojkar och flickor i
kommunen och att aktiviteterna
skulle främja integration.
Källa: Regeringen och
Vänsterpartiet

730

Inga nya dödsfall
i covid-19

2 278 personer har fått eller får
intensivvård.
TT

MÅNDAG 15 JUNI 2020

Inga nya dödsfall hos personer
med bekräftad covid-19 har
rapporterats i Sverige, enligt
Folkhälsomyndighetens senaste
statistik. Den totala dödssiffran
ligger därmed kvar på 4 874
personer. Samtidigt har 683 nya
fall av smitta konstaterats. Sedan
utbrottet startade har totalt 51 614
personer bekräftats smittade i
Sverige, visar de senaste siffrorna.
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Ingen gripen
för misshandel
av pojke

Hild uppger att pojken
fortfarande befinner sig på
intensivvårdsavdelning.
TT

MÅNDAG 15 JUNI 2020

Fortfarande har ingen gripits för
den allvarliga misshandeln av en
16-årig pojke i Rosengård i Malmö
i lördags. Ärendet rubriceras
fortsatt som grov misshandel.
Polisen larmades till Rosengård
under eftermiddagen där den 16årige pojken hittats misshandlad.
Polisens presstalesperson Kim
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Urspårning
orsakar
inställda tåg
MÅNDAG 15 JUNI 2020

Ett godståg har spårat ur norr om
Murjek. 14 av tågets totalt 68
vagnar hamnade utanför spåret,
skriver NSD.
Ingen person skadades vid
olyckan men all tågtrafik mellan
Luleå och Riksgränsen är nu
inställd, preliminärt fram till

nästa torsdag, uppger
Trafikverket.
Malmtåget färdades norrut och
vagnarna var alltså tomma. SJ och
Norrtåg har ställt in alla sina
avgångar mellan Luleå, Kiruna
och Riksgränsen. Bussar ersätter.
TT
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Sex års fängelse
för våldtäkt mot
barn

Han ska också betala skadestånd
till flickan på 220 000 kronor.
TT

MÅNDAG 15 JUNI 2020

En 31-årig man döms till sex års
fängelse för att ha drogat och
våldtagit en tolvårig flicka,
rapporterar Göteborgs-Posten.
Händelsen inträffade i januari i
Alingsås.
31-åringen nekar till brott, men
döms till sex års fängelse för
misshandel, grov våldtäkt mot
barn och för att ha drogat flickan.
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Industribyggnad
i Järfälla brann
MÅNDAG 15 JUNI 2020

En brand bröt på söndagskvällen
ut i en större industribyggnad
med flera företag i Kallhäll i
Järfälla, norr om Stockholm.
– Branden är inte under kontroll,
sade Daniel Svärd vid
Räddningscentral Mitt vid 22tiden på kvällen.
Branden var omfattande, med
rökpelaren synlig från långt håll

vilket fick många omkringboende
att kontakta brandförsvaret.
Allmänheten informerades om
branden och uppmanades att
stänga fönster och hålla sig inne.
Clas Svahn
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Två miljarder
för att buda på
vaccin
MÅNDAG 15 JUNI 2020

Regeringen föreslår att
Folkhälsomyndigheten ska få låna
upp till två miljarder kronor så att
myndigheten kan vara med och
buda på ett eventuellt kommande
coronavaccin hos
läkemedelsföretagen, rapporterar
SVT.

– Det ska finnas möjligheter för
Folkhälsomyndigheten att kunna
göra en upphandling när det finns
ett vaccin tillgängligt, säger
socialminister Lena Hallengren
(S) till Rapport.
Tidigare var den så kallade
låneramen för
beredskapsinvesteringar 350
miljoner.
TT
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En talgoxe är en
talgoxe – eller?
MÅNDAG 15 JUNI 2020

Även de mindre fågelintresserade
brukar känna igen talgoxen. Med
sitt gula bröst och den
karaktäristiska svarta ”slipsen” är
den en av de vanligaste fåglarna
vid fågelborden under vintrarna.
Men faktum är att inte alla
talgoxar ser ut så. Och det finns
inte heller bara en art av talgoxar,
utan fem, visar forskning från
Uppsala universitet.

I studien har fem huvudgrupper
av talgoxe identifierats, till
skillnad från de tre grupper som
vetenskapen har räknat med fram
till nu. Det finns drygt 35
geografiska underarter, som
skiljer sig i fjäderdräktens färg. I
Europa är de tecknade i gult och
grönt, men i södra Asien är de i
stället grå och vita.
TT
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”Inget pekar på
rasism som motiv”
MÅNDAG 15 JUNI 2020

Motiven bakom morden i
Linköping för 16 år sedan är
fortfarande okända, trots att en
misstänkt mördare nu gripits och
erkänt. Medieuppgifter har pekat
på att rasism eller
främlingsfientlighet skulle kunna
vara ett motiv, men det
tillbakavisas nu av polisen.
– Det finns ingenting som
framkommit hittills som visar att
det påståendet är sant, säger

kriminalinspektör Henry Jansén
till Aftonbladet.
Enligt polisen finns det ingen
känd relation mellan den
misstänkte och de dödade.
TT
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Vindkraftverk i
trä får
mångmiljonstöd
MÅNDAG 15 JUNI 2020

Göteborgsföretaget Modvion
får 69 miljoner kronor av EU för
sin metod att bygga
vindkraftstorn i trä. Projektet
ses som ett sätt att återstarta
Europa efter pandemin.
– Vi kan bygga minst lika höga
torn som med stål, men
billigare och mer klimatvänligt,
hävdar vd Otto Lundman.
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DN har i flera artiklar skrivit om
att den svenska vindkraften
snurrar för högvarv – och blir
alltmer intressant för utländska
investerare. Den planerade
utbyggnaden kommer att mer än
dubbla produktionen av vind-el i
Sverige på fyra år.
De senaste tio åren har tornen
blivit högre och rotorbladen
längre. Effektivare verk gör att
vindkraften nu utmanar alla
andra kraftslag vad gäller
elpriser.
Vindkraftstornen görs
traditionellt i stål – något som nu
utmanas av Göteborgsföretaget

Modvion, som bygger med
laminat av trä från nordiska
skogar, ett slags naturligt kolfiber.
– Vi kan bygga minst lika höga
torn som med stål, vi når samma
styrka med lägre vikt och till en
lägre kostnad. Dessutom är det
klimatneutralt, produktionen av
stål orsakar mycket
koldioxidutsläpp, säger vd Otto
Lundman.
Nu får man medhåll i
resonemanget av EU-programmet
EIC Accelerator, som stödjer det
som kallas ”banbrytande”
innovationer. Nyligen delade man
ut 3,3 miljarder till 72 företag.
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Drygt hälften går till projekt för
att bekämpa coroanpandemin,
resten till företag som stödjer
EU:s stora återhämtningsplan.
– Det var färre än två procent av
alla sökande som fick stöd, det här
är ett kvitto på att vi gör något
bra. Nu kan vi öka takten. I dag är
vi sju heltidsanställda, i slutet av
nästa år troligen det dubbla.
Av totalt cirka 69 miljoner kronor
är 26 miljoner rent bidrag, som
ska gå till att bygga en
utvecklingsfabrik i Göteborg.
Resten av stödet är en
kapitalinvestering i företaget,
pengar som garanteras av

Europeiska investeringsbanken.
Grundarna äger i dag mer än 50
procent av Modvion, resten av
olika riskkapitalister och
affärsänglar.
Vad är nackdelarna med er
teknik?
– Vi ser inte så många, men det är
ju ny teknik så den måste bevisas,
det gör vi med hjälp av ett
certifieringssällskap.
På Björkö utanför Göteborg står
sedan i april ett 30 meter högt
vindkraftverk, en
forskningsanläggning som drivs
tillsammans med
Vindkraftstekniskt centrum på
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Chalmers. Men med EU-pengarna
i ryggen ger man sig ut på den
kommersiella marknaden.
– Det första blir på cirka 110
meter, här har vi en
avsiktsförklaring med Varberg
Energi. Vi har en liknande
överenskommelse med
Rabbalshede kraft, 10 torn på
cirka 150 meter.
I debatten om ett mer hållbart
Sverige spelar skogen en
huvudroll, och ska kunna
användas till det mesta: papper,
kemikalier, biogas, husbyggen –
och nu alltså även vindkraftstorn.

– Det är en intressant diskussion.
Vi tycker att man ska i första hand
ska använda trä till de mest
krävande tillämpningarna, tornen
är en sådan. Ett pensionerat
vindtorn kan man bygga hus av,
när det rivs finns det andra saker
att tillverka. På det sättet lagrar
man koldioxid under mycket lång
tid, säger Otto Lundman.
Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se
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Mats utesluts ur
facket för att
han är SDpolitiker
MÅNDAG 15 JUNI 2020

I dag, måndag, väljs en ny ledning
och ordförande för LO. Samtidigt
växer en splittring inom den fackliga
arbetarrörelsen där
Sverigedemokraterna är näst största
parti.

I Kiruna väntar en lokalpolitiker på
att en domstol ska tvinga hans fackförbund att ta honom tillbaka. Han
hoppas att det ska öppna upp LO för
SD en gång för alla.
– Hur skulle jag kunna vara rasist?
Morsan är byfinne, farsan är
betongbarn och jag har uppfostrat två
mörka barn.
Det är i början av juni och i Kiruna
har solen helt slutat gå ned på
kvällarna. Mats Fredlund står
utomhus i t-tröja, hockeyfrilla och
med en stor handsfreesnäcka i ena
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örat som han låter sitta kvar under
hela intervjun.
På dagarna kör han traktor och lastbil,
på fritiden är han kommunpolitiker. I
framtiden hoppas han bli den som
slutligen tvingar LO-facken att
välkomna Sverigedemokraterna.
Han läser högt ur brevet från
fackförbundet Transport som han fick
när han valdes in i Kirunas
kommunfullmäktige för SD i valet
2018.
”Begäran om yttrande med anledning
av hemställan om uteslutning ur
Svenska transportarbetareförbundet.”

– Jag har sagt redan från första början
att jag backar inte. Det här gäller inte
mig, det gäller alla sverigedemokrater. Vi har samma rättigheter
som alla andra.
○○○
I dag, måndag, inleds LO:s kongress.
En ny ledning ska väljas och
Handelsförbundets ordförande
Susanna Gideonsson utses till ny
ordförande för hela LO.
Kongresserna sker bara vart fjärde år
och är vanligtvis tillfället då LOförbundens ombud och främsta
företrädare samlas för att staka ut
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arbetarrörelsens arbete de kommande
åren.
I år är programmet förkortat och hålls
på videolänk på grund av
coronapandemin.
I skuggan av viruset ser den nya LOledningen också ett annat hot som
växer inom de egna förbunden.
Fackets medlemmar har länge röstat
på Socialdemokraterna. LO:s högsta
företrädare ingår i partiets
verkställande utskott. Flera
fackförbund bidrar med miljoner till
partikassan och valkampanjer.
Men de täta banden kan vara hotade.

Under det gångna året har flera
mätningar utnämnt SD till största
parti bland manliga LO-väljare.
Enligt SCB:s
partisympatiundersökning som
presenterades den 11 juni
sympatiserar drygt 26 procent av LOmedlemmarna med SD.
Den siffran innebär ändå en
tillbakagång för SD som backat under
coronapandemin medan Socialdemokraterna gått framåt. Det är för
tidigt att säga om den utvecklingen är
långsiktig.
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LO-förbunden har valt olika sätt att
hantera sverigedemokrater i de egna
leden. Transportarbetareförbundet går
längst och utesluter alla aktiva
sverigedemokrater. De flesta andra
förbund tillåter partiaktiva
sverigedemokrater som medlemmar
men förbjuder dem att ha fackliga
förtroendeuppdrag.
LO:s blivande ordförande Susanna
Gideonsson har själv varit aktiv i att
sätta stopp för sverigedemokrater
inom Handels. Under våren vittnade
hon inför en skiljenämnd om beslutet
att frånta en SD-politiker uppdraget

som fackklubbordförande på en Ica
Maxi-butik i Skåne.
Den 12 maj gav skiljenämnden
Handels rätt. Samma advokatbyrå
som företrädde lokalpolitikern i
Skåne företräder nu Mats Fredlund i
Kiruna.
Till skillnad från fallet i Skåne har
Mats Fredlund inte haft något fackligt
uppdrag, men i Transport är han inte
välkommen ens som medlem. Han
har därför stämt facket i domstol, där
han kräver 100 000 kronor och att
uteslutningen ogiltigförklaras.
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Det är bara första steget. Målet är en
vägledande dom i Europadomstolen.
○○○
Mats Fredlund vänder sin bruna
skåpbil och kör ut från parkeringen
vid LKAB:s gruva. Bilen rullar
genom det gamla Kiruna, som håller
på att plockas isär och flyttas, och
mot den nya moderna stadskärnan
som fortfarande byggs. Det nya
stadshuset ”Kristallen” – eller
”Sardinburken”, som Fredlund säger
– står än så länge ensamt omgivet av
byggarbetsplatser.

– Jag har varit i åkeribranschen, kört
taxi och transport, ända sedan -87.
Jag har väl hela tiden haft någon
fackanslutning men det har varierat
mellan vilka jobb jag haft.
När fick du upp ögonen för Sverigedemokraterna?
– 2017. Mycket på grund av
invandrarpolitiken. Vi tar in så
otroligt mycket invandring så vi inte
ens har råd med våra gamla, sjuka
och skolor. Det var därför jag
började.
Medan fotograf Roger Turesson ber
oss stå kvar utanför entrén till
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stadshuset för en bild så säger Mats
Fredlund att det ändå är bättre i
Kiruna än i Stockholm.
– Vi har inte fått hit allt det där.
Bilbränderna, skjutningarna och
våldtäkterna och så.
Transportarbetareförbundet har tagit
hjälp av juristerna vid LO-TCO
Rättsskydd i uteslutningsärendet mot
Mats Fredlund. En byrå som till 90
procent ägs av LO och som vanligtvis
företräder enskilda fackmedlemmar.
Ett av dokumenten som förbundsjuristerna skickat in till Stockholms
tingsrätt innehåller uttalanden från

SD-politiker under 2017 och 2018
(året då Fredlund uteslöts). Däribland
en nu avhoppad lokalpolitiker i
Hörby som varnar för ”folkutbyte”
och ett uppmärksammat uttalande
från en deltagare vid SD:s landsdagar
om att muslimer inte är fullvärdiga
människor.
Även Sverigedemokraternas partiprogram ingår i fackets underlag, där
juristerna strukit under de delar som
de anser inte är förenliga med fackets
stadgar. Det handlar inte om
arbetsmarknadspolitik utan om
partiets syn på invandring, islam,
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mångkultur och samkönade pars
möjlighet att adoptera (ett motstånd
som partiet släppte 2019).
– Jag står nog inte bakom all SD:s
politik, säger Mats Fredlund.
– Men man måste ändå ta sederna dit
man kommer, så har det alltid varit.
Men så är det inte i Sverige.
Sverigedemokraterna har ju också
uteslutit många medlemmar, ska inte
en organisation själv få välja vilka
som får vara medlemmar?
– Fackförbundet ska vara den
anställdes trygghet på
arbetsmarknaden och då ska de inte

bry sig om religion, politik eller vad
jag gör på min fritid. De ska sköta
mina frågor angående jobbet. Det är
det de har betalt för, sedan ska de
skita fullständigt i allt annat.
– Vad skulle hända i samhället om
facket började säga att muslimer inte
fick vara med. Då går du mot en
folkgrupp, då är det direkt rasism.
Det är samma sak, varför ska man få
välja ett parti som inte får vara
medlem men inte en folkgrupp?
Mats Fredlund säger att det varit ett
stort intresse för hans fall inom
partiet, och att han diskuterat det med
749

bland annat partisekreteraren Richard
Jomshof. Han har samma advokat
som kvinnan som förlorade sitt
uppdrag för Handels i Skåne, men
säger att det inte är partiet som står
bakom att han driver fallet.
– Vi har pratat ganska mycket om det
och SD skulle ju vara intresserat av
att gå in i det. Men då blir det direkt
parti mot fackförbund. Det blir fel. Så
jag driver det själv.
○○○
Det är Transports förbundssekreterare
Lars Mikaelsson som undertecknat
det slutgiltiga beslutet om att utesluta

Mats Fredlund efter att förbundsrådet
behandlade hans överklagan förra
året.
Lars Mikaelsson säger att fallet är
principiellt mycket viktigt. Transport
har inte någon statistik över hur
många aktiva sverigedemokrater man
uteslutit, men enligt Mikaelsson
brukar det röra sig om en handfull
varje år. Fler under valår.
– Oftast kommer det från någon
lokalavdelning där man
uppmärksammat att någon står på en
lista någonstans.
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Varför är det viktigt att hålla sverigedemokrater från facket?
– Man kan ju inte strida för två saker
samtidigt, som har två helt olika
grundläggande värderingar. Det säger
sig självt. Medlem kan man vara och
rösta på SD, men om man aktivt tar
steget och företräder deras politik och
värderingar, då får man faktiskt välja.
Ni går längre än de andra LOförbunden och tillåter inte SDpolitiker att ens vara medlemmar.
– Vi tycker nog så här i grund och
botten: är man medlem hos oss så ska
man också vara en fullvärdig medlem

och kunna ställa upp och ta på sig
uppdrag. Det är grundläggande att vi
har likabehandling.
Frågan om man bör ompröva beslutet
att utesluta aktiva sverigedemokrater
har varit uppe flera gånger på
Transports kongresser, men det har
ännu inte skett. Samtidigt växer
stödet för SD bland fackets många
manliga medlemmar.
– Vi måste bli duktigare och tala om
vad vi står för. Jag tror inte att de som
röstar på SD fullt ut satt sig in i SD:s
partiprogram, säger Lars Mikaelsson.
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Om så många av era medlemmar nu
sympatiserar med Mats Fredlunds
parti, finns det då risk att det här
utarmar fackens legitimitet om ni inte
hanterar era medlemmar lika?
– De får rösta på vad de vill och vad
de tror på och så vidare. Men om man
tar aktiv ställning och vill företräda
det som går tvärs på kant mot det vi
står för, då måste man faktiskt stå sitt
kast.
○○○
Sverigedemokraternas vice
ordförande och gruppledare i
riksdagen, Henrik Vinge, tycker att

uteslutningen av Mats Fredlund är
”en skandal”. Han säger att partiet
inte bidragit ekonomiskt till att driva
Mats Fredlunds fall men att man
däremot hänvisat honom och andra
SD-politiker till jurister när de
uteslutits eller fråntagits sina uppdrag
av facken.
– Deras arbetssituation blir påverkad,
de kan inte få fackligt stöd och det
kan påverka hela arbetsplatsen så till
vida att exempelvis ett skyddsombud
som arbetstagarna vill ha inte får vara
det för att han har fel partibok.
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LO-förbunden är en del av samma
politiska rörelse som
Socialdemokraterna. Kan man
verkligen företräda dem och ert parti
samtidigt?
– Felet är ju att de har en så stark
politisk koppling. De borde fokusera
på att värna sina medlemmars
intressen. Och det skulle vi kunna
göra tillsammans.
LO:s ledning är kallsinnigt inställd
till Sverigedemokraternas närmanden.
För en dryg vecka sedan skickade
Henrik Vinge och partiledaren
Jimmie Åkesson ett brev till LO och

föreslog ett möte för att diskutera den
omdebatterade las-utredningen, men
fick ett nej som svar.
Henrik Vinge tror att det är
oundvikligt att LO-förbunden förr
eller senare öppnar upp även för
aktiva sverigedemokrater under
trycket av en växande opinion. Han
hoppas att Mats Fredlunds fall kan
bidra till det.
– Får vi nu ett domslut som innebär
att man inte kan utesluta sverigedemokrater bara på grunden att de är
sverigedemokrater, om man lyckas
vinna i domstol, då innebär det att
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väldigt många sverigedemokrater
kommer att våga bli aktiva inom LO,
säger han och fortsätter:
– Det är precis det som LO-ledningen
är rädd för. Det är därför de utesluter.
De förstår att om den
sverigedemokratiska opinionen inom
LO blev fackligt aktiv så skulle deras
makthegemoni utmanas.
○○○
Statsvetaren Ann-Cathrine Jungar vid
Södertörns högskola forskar om
populistiska och högerradikala
partier. Hon säger att LO påbörjade
arbetet för att förhindra SD från att få

inflytande redan innan partiet valdes
in i riksdagen 2010.
– Efter valet 2006, då SD fick 2,9
procent och rätt till partistöd, inledde
man inom LO ett arbete för att mota
Olle i grind med olika typer av
upplysningskampanjer och annat.
Men medan de etablerade partierna i
hög grad ändrat förhållningssätt till
SD och partiets politik de senaste
åren har LO i hög grad stått fast i
motståndet, menar Ann-Cathrine
Jungar.
Hon säger att det skulle vara en stor
vinst för SD om partiet fick ökat
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inflytande inom fackförbunden. Både
för den makt som facken besitter men
också som symbolisk vinst.
– De svenska fackförbunden är
väldigt speciella. De är fristående
organisationer som samtidigt är
väldigt tätt sammankopplade med
staten. De är delaktiga i politiskt
beslutsfattande och har också vissa
kompetenser och befogenheter på
arbetsmarknaden att förhandla och
företräda. Det är en organisation med
mycket inflytande, makt och resurser.
Samtidigt säger Ann-Cathrine Jungar
att hon inte tror att Sverige-

demokraterna skulle kunna nå LO:s
toppskikt på kort sikt.
– Det skulle kunna ske om man blev
väldigt starka inom något enskilt
förbund och valde företrädare. Men
det ligger långt fram i tiden. Ett annat
alternativ är att de försöker skapa ett
eget förbund. De har försökt tidigare,
men det misslyckades.
○○○
Exakt hur många partiaktiva
sverigedemokrater som uteslutits eller
blivit av med sina uppdrag inom LO
är oklart. I skiljedomsförhandlingen i
våras vittnade LO:s blivande
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ordförande Susanna Gideonsson om
att det inom fackförbundet Handels
funnits tre tidigare liknande fall, där
personerna dock själva valt att lämna
sina uppdrag eller arbetsplats.
Susanna Gideonsson har inte velat
svara på frågor för den här artikeln. I
en intervju med Hans Strandberg för
DN:s Lördagsmagasin säger hon så
här om ärendet i skiljenämnden:
– Våra stadgar och kongressbeslut
talar om allas lika värde, oavsett
etnicitet och sexuell läggning. Vi
måste ställa högre krav på
förtroendevalda, om de inte tycker att

det är bra med bra villkor för samtliga
i organisationen så är det inte
trovärdigt. Vi utesluter ingen på
grund av politisk åsikt, vi har
suspenderat någon som inte bör
företräda oss.
Rättegången mellan Mats Fredlund
och Transportarbetareförbundet har
skjutits fram till följd av
coronapandemin och äger rum den 10
februari 2021.
Mikael Delin
mikael.delin@dn.se
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Badet öppnar – liksom
Stockholms alla bassängbad
utomhus – för besökare på
måndag, då det enligt SMHI ska
bli 24 grader varmt och strålande
sol.
MÅNDAG 15 JUNI 2020
Hur ska ni – i coronatider – se till
– Äntligen! utropade
att det inte plaskar omkring
borgarråden Dennis Wedin (M)
och Karin Ernlund (C) när de på tusentals barn och ungdomar i
bassängerna?
fredagen invigde Järvabadet.
– Vi har begränsat antalet
Invånare och föreningar runt
besökare till 300 åt gången och
Järvafältet har kämpat för ett
räknar dem när de går in. Vi har
utomhusbad sedan området
skyltar som uppmanar till att hålla
bebyggdes på 1970-talet.
Närmaste strandbad ligger fem avstånd och ska jobba med en
”flytkorv” som är 1,5 meter för att
kilometer bort.
visa hur långt avstånd man ska ha

Efter lång väntan
– nu öppnar
Järvabadet
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mellan varandra, säger
idrottsborgarrådet Karin Ernlund.
Badgästerna uppmanas att
komma hit ombytta och klara för
att slippa trängas i
omklädningsrummen – och att
använda utomhusduscharna.
Men det badsugna barn som
kommer hit som nummer 301,
vad ska hon eller han göra?
– Då får de vänta tills någon går
ut.
En maxgräns på antal gäster som
får vara på området samtidigt
införs på flera av Stockholms
stads avgiftsbelagda utomhusbad.
Maxgränsen kan komma att

justeras under sommarsäsongen.
På Eriksdalsbadet, som en solig
sommardag kan ta in 7 500
besökare, blir maxgränsen 500.
Det är badens personal som ska
sköta kontrollen, staden har inte
anlitat ordningsvakter av
coronaskäl.
– På badet i Stora Sköndal, som är
till för funktionshindrade, blir det
en maxgräns på 50 personer och
förhandsbokning, så att man inte
beställer färdtjänst och åker dit i
onödan, säger Karin Ernlund.
Staden har sett över
omklädningsrum, duschrum,
bastu och toaletter på alla bad för
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att göra anpassningar. Där det
finns en uppenbar risk för
trängsel har utrymmet stängts.
Järvabadet har tre bassänger, en
stor för motionssimning,
vattengympa och vattenpolo, en
undervisningsbassäng och en
plaskbassäng.
– En viktig detalj i det här
projektet är att få upp
simkunnigheten på Järvafältet.
Spårvägens simförening startar
simskola här veckan efter
midsommar, säger
fastighetsborgarrådet Dennis
Wedin.

Det är inte helt lätt för den som
inte är hemma i området att hitta
till Järvabadet, som ligger vid Eggeby gård. Det är ännu svårare
att parkera.
– Det finns planer på en p-plats,
men det är komplicerat eftersom
det är ett reservat – och tanken
har hela tiden varit att det är ett
bad för närområdet, att man ska
gå eller cykla hit. Men vi hoppas
att badet ska bli en anledning
även för andra stockholmare att
komma till Järvafältet, naturen är
fantastisk, säger Karin Ernlund.
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Ett utomhusbad på Järvafältet har
diskuterats sedan 1970-talet.
Varför har det tagit så lång tid?
– Markförhållandena är
komplicerade och att det ligger
mitt i Igelbäckens kulturreservat
har gjort det extra komplicerat,
säger Dennis Wedin.
Frågan väcktes i
kommunfullmäktige för nästan 40
år sedan. Då tillsattes en
parlamentarisk grupp för att se
över var staden behövde nya bad.
– Andra projekt kom före, säger
Karin Ernlund.
Frågan väcktes igen på 1990-talet,
men då kom staden fram till att

det borde finnas ett bad som höll
öppet året om, det resulterade i
Husbybadet som invigdes 1999.
– Men den lokala opinionen,
invånare, föreningar och politiker,
gav sig inte. Det finns inga
naturliga sjöar eller hav här, men
det finns massor av bostäder och
ett stort behov av ett utomhusbad,
säger Karin Ernlund.
Mia Tottmar
mia.tottmar@dn.se
Fakta. Gränser för stadens
utomhusbassänger
Eriksdalsbadet – max 500
besökare.
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Järvabadet – max 300 besökare.
Kampementsbadet – max 150
besökare.
Vanadisbadet – max 100
besökare.
Stora Sköndal – max 50
besökare.
Hägerstensbadet – eget ansvar.
Nytorpsbadet – eget ansvar.
Älvsjöbadet – eget ansvar.
Nälstabadet – stängt för
renovering.

Många kan tänka
sig ta bilen efter
coronakrisen
MÅNDAG 15 JUNI 2020

Kollektivtrafiken kan tappa
minst en av fem resenärer efter
pandemin, visar en rapport från
konsultföretaget WSP. De
förändringar som kom med
coronakrisen skedde
blixtsnabbt, nya vanor
etablerades och mycket tyder
på att en del av dessa vanor
kan komma att bestå.
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– Det sägs att det tar 90 dagar
tills ett nytt beteende fastnar, ju
längre krisen håller på desto
mer lägger vi fast våra nya
vanor, säger Daniel Firth,
trafikexpert på WSP.
Det är svårt att dra för
långtgående slutsatser av den
enkätundersökning som WSP har
gjort, menar han, men resor till
jobbet kan landa på ungefär
samma nivå som före pandemin,
även om fler tar bilen är det fler
som kommer att jobba hemifrån.
Men resor till jobbet utgör bara
cirka 20–30 procent av alla
personresor och andelen som tror

att de kommer att välja bil för
privata resor och andra ärenden
efter pandemin ökar relativt
mycket.
– Det tyder på att vi kommer se en
ökning av biltrafiken totalt sett.
Bilresor utanför jobbet kan öka
rejält, mitt på dagen och på
kvällar och helger, säger Daniel
Firth.
Kollektivtrafiken kan tappa cirka
en av fem resenärer i
storstadsregionerna – kanske
ännu mer – enligt
undersökningen.
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En tredjedel av de som åker
kollektivt under pandemin anger
att de inte har något annat val.
Många har övergett
kollektivtrafiken till förmån för
framför allt bil. Av dem som
tänker byta färdsätt väljer cirka
hälften bil, 9 procent anger att de
skaffat bil nu under pandemin,
ytterligare 12 procent säger att de
använder bilen mer. En fjärdedel
har bytt till cykel och en fjärdedel
går. Och många tror att beteendet
kommer bestå.
Mer än 50 procent av de som åkte
kollektivtrafik före pandemin
anger att de är lite eller mycket

tveksamma inför att åka
kollektivt. Stockholmare är mest
tveksamma.
– Stockholmare är något mer
kollektivtrafikberoende än de som
bor i andra storstäder i Sverige –
och mer vana vid att trängas lite
grann, säger Daniel Firth.
Att göra det glesare mellan säten
är den åtgärd som skulle påverka
resenärer mest när det gäller att
återgå till kollektivtrafiken,
därefter kommer en trängselapp.
En tredjedel av de svarande skulle
känna sig mer trygga om alla som
reser bär munskydd.
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54 procent av stockholmarna
svarar att de har möjlighet att
jobba på distans, vanligare för
män än för kvinnor.
Men skillnaden är tydligast vad
gäller inkomst: bland de som bor i
hushåll där månadsinkomsten är
under 30 000 kronor i månaden
är det cirka 40 procent som har
möjlighet att jobba hemma, bland
hushåll med en inkomst över 60
000 kronor i månaden är siffran
nästan 65 procent.
Efter pandemin tror 85 procent
att de kommer jobba hemma
minst en dag i veckan, men
andelen som tror att de jobbar

hemma mer än fem dagar i veckan
utgör knappt 20 procent.
Men vi måste komma ihåg,
påpekar Daniel Firth att mer än
hälften av stockholmarna – ofta i
hushåll med lägre inkomster –
inte kan jobba hemma.
– De är också de som är mest
utsatta för viruset och drabbas
hårdast om pandemin för med sig
en lågkonjunktur. Vi måste se till
att inte förstärka skillnaderna
mellan de som har ett val och de
som inte har det, säger han.
Mia Tottmar
mia.tottmar@dn.se
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Maria
Schottenius:
Hon diktade ihop
Kulla-Gulla som
tröst åt sig själv
MÅNDAG 15 JUNI 2020

Pippi Långstrump och KullaGulla fyller båda 75 i år. Maria
Schottenius minns ett möte
med författaren Martha
Sandwall-Bergström, som
ansågs konventionell jämfört

med den nyskapande Astrid
Lindgren.
Det var köldrekord i Skåne denna
vinterdag 1986, 22 grader minus.
Jag satt med min lilla fyraåring i
en husvagn någonstans på
skånska landsbygden. Hon hade
på sig grå vadmalskläder som
killades och stacks. Min dotter
skulle agera Lillungen, den minsta
i barnaskaran av fattiga
torparungar på Kulla i en
filmatisering av Kulla-Gullaböckerna. Vi väntade och väntade
och försökte hålla humöret uppe.
Rätt som det var öppnades dörren
till husvagnen och författaren
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själv, den då 73-åriga Martha
Sandwall-Bergström, steg in och
satte sig. Hon ville titta till
inspelningen och pratade en stund
med Kulla-barnen. Trots att hon
var en sorts huvudperson i
sammanhanget kändes hon
ovanligt dämpad, lite sorgsen och
jag bestämde mig för att träffa
henne igen.
Men den här dagen var en evig
väntan i husvagnen och när vi
skulle åka hem hade ännu inget
filmande ägt rum. Nästa morgon
vaknade min dotter med vattkoppor, så tack gode gud slapp vi
den där inspelningen, som inte

hade börjat särskilt lovande.
Teamet fick fixa en annan
Lillunge.
Inför premiären på tv-filmen om
Kulla-Gulla gjorde jag för
Sydsvenskan en intervju med
Martha Sandwall-Bergström
medan vårvintersolen silades
genom rosa tyllgardiner i hennes
lägenhet på Friisgatan i Malmö
(Sydsvenska Dagbladet 29/3
1986).
Jag noterade hur Kulla-Gullaböckerna på olika språk stod i
rader, ”Gulla al Castello”, hette en
av titlarna. Författaren hade
dragit upp den skimrande Kulla-
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Gulla-gestalten ur det fattigaste
och armaste småländska
sekelskiftet. Men nöden och
orättvisorna kändes nu nästan lika
exotiska som titeln på italienska.
Hon berättade hur hon använt sin
hemsocken, småländska Nävelsjö,
fast hon höjt åsen och sänkt dalen
lite, och lagt in ett bruk. Själv var
hon dotter till ägarna av en kurort,
Lannaskede Brunn, och personen
Kulla-Gulla har skissats efter
hennes bästa väninna Ingrid Alm
som bodde i närheten, på torpet
Granelund.
Martha visste tidigt att hon ville
bli författare, det fanns mycket

böcker i hennes hem, men livet
blev inte lätt. Hennes man, som
var arkeolog, fick allvarlig
diabetes och blev allt sjukare och
deras dotter Britta-Clara hade en
intellektuell
funktionsnedsättning. ”Ingen ville
röra henne eller ens ta henne i
hand. Ingen ville tala till henne
eller om henne, de förbigick
henne med tystnad.”
Det blev ett ensamt och isolerat
liv. ”Jag har väl levt med gråten i
struphuvudet jämt.”
Jag tror att det var skuggan av den
sorgen jag kände i husvagnen.
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Martha var 30 år, hennes dotter
fem och Bonniers hade utlyst en
pristävling för bästa flickboken.
Hon hade både dottern och
skrivmaskinen i knäet när hon
skrev. ”Jag diktade ihop KullaGulla för att jag behövde henne.”
Kulla-Gulla kom ut 1945, blev
succé, författaren blev berömd,
men glädjen infann sig inte. Och
så var det Pippi Långstrump. De
båda böckerna kom samma år,
båda fyller 75 i år och man
började jämföra den skojiga,
egensinniga Pippi med den
godhjärtade och rakryggade
Kulla-Gulla, vilket i spalterna för

det allra mesta utföll till Pippis
fördel. Astrid Lindgren prisades
som nyskapande och Martha
Sandwall-Bergström betraktades
som konventionell.
Det satt som en tagg hos henne,
förstod jag. Hon var nästan lite
arg på Pippi.
”Jag har så länge bett om ursäkt
för Kulla-Gulla. Hon är för präktig
och snäll och jag vet inte allt. Men
jag ville att sådana människor
skulle finnas. Flickor skulle läsa
om henne och identifiera sig med
henne och bli sådana som hon.
Sen skulle jag lämna min stackars
flicka till dem. Det var år fulla av
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gråt för min flicka. Och KullaGulla var en tröst åt mig själv.”
Jag har nu läst om de tre första
Kulla-Gulla-böckerna som
kommit i nyutgivning. Det är
riktigt bra arbetarlitteratur för
barn. Vi kan behöva både Pippi
och Kulla-Gulla. Och jag vet ingen
annan svensk författare som har
fått flickor att gråta i 75 år.
Maria Schottenius
maria.schottenius@dn.se

Så kommer
midsommar att
splittra
svenskarna
MÅNDAG 15 JUNI 2020

Festträngsel och folksamling
hör midsommar till – i vanliga
fall. Årets firande blir en
försmak av hur väl svenskarna
följer rekommendationerna. Vi
är på väg mot ett splittrat
Sverige, där de som lyder
försöker få regelbrytarna att
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skämmas. Men hur effektivt är
egentligen skuldbeläggande?
”Är ni riktigt jävla dumma i
huvudet. Tänk lite längre än en
jävla fest.”
”Det brinner i huvudet på mig,
tappar verkligen hoppet om
mänskligheten.”
”Arroganta små skitar som
sprider smitta som dödar deras
mor- och farföräldrar.”
Att hitta ilska i kommentarfält och
sociala medier under
coronakrisen är enkelt. I inlägg
om demonstrationer,
folksamlingar, studentfester och
trånga uteserveringar dyker de

upp – personerna som är
förbannade på alla som tycks
bryta mot myndigheternas
rekommendationer. Ofta pekas på
dessa avsteg som en anledning till
att Sverige nu har flera tusen
avlidna i covid-19.
Skambeläggandet av andra är
återkommande under pandemin,
såväl i Sverige som internationellt.
Under hashtaggen #covidiot
samlas inlägg, bilder och
videoklipp om personer och
grupper som inte följer allmänna
råd. Det är en brokig mix av
innehåll, men målet är tydligt:
genom skuld och skam ska
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människor bli rädda för att göra
fel, och i stället bete sig som andra
anser vara rätt.
Men får den här typen av
skambeläggande den effekt som
avsändaren önskar sig? Oftast
inte, menar beteendeekonomen
Erik Angner, professor i praktisk
filosofi vid Stockholms
universitet. Om man ska få riktigt
många att följa en nyskapad norm
är det inte effektivt att visa ilska
mot dem som bryter mot den,
säger han. Det som kan ge bred
och långsiktig effekt är i stället att
få människor att vilja följa
normen.

– Det här är viktigt att
understryka: skambeläggande
eller hårda statliga regler är inte
de mest effektiva verktygen.
Normer är villkorade. Människor
vill följa dem – men bara om
många andra också följer dem,
säger Erik Angner.
Han lägger till två faktorer på
listan över vad som krävs för att
normen ska bli allmängods: det
måste finnas en övertygelse hos
individen att andra förväntar sig
att man ska följa normen.
Dessutom måste den vara enkel
att följa, lätt att förstå och ha
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tagits fram på legitim,
evidensbaserad grund.
De svenska
coronarekommendationerna
medför förvisso viss
tolkningsfrihet (vad betyder det
att ”resenärer ska hålla avstånd”,
till exempel?) men vill man som
individ förändra någon annans
syn på rådet så är det inte skam
som kommer att ha effekt, menar
Angner.
– Man kan i stället signalera att
man förväntar sig att folk ska följa
normen: På ett artigt sätt påpeka
varför normen finns, att den är
viktig och att jag förväntar mig att

andra följer den. Den sortens
insats är det mest effektiva vi kan
göra.
För ett par veckor sedan såg
semesterresorna ut att bli
sommarens stora splittrande fråga
i Sverige. Då, när avrådan från
icke nödvändiga resor låg kvar,
kunde man i de gotländska
lokaltidningarnas kommentarfält
läsa meningar som: ”Att ni har så
svårt att fatta: STANNA HEMMA!
Varför äventyra andras hälsa?”
och ”Man stannar tamejfan
hemma och är inte självisk och
åker färjan fram och tillbaks för
’man vill’”.
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Nu, när resor är tillåtna, framstår
i stället synen på folksamlingar
som den tydliga stridsfrågan. I
Folkhälsomyndighetens nya
rekommendationer för sommaren
ingår ”inget festande” – ”man ska
fortsatt avstå från fester,
begravningar, bröllop och andra
typer av kalas”.
I helgen stundar midsommar – en
dag som brukar innebära stora
sociala sammankomster, med
fester och kollektiv dans. För att
inte tala om all alkohol som
brukar intas, och som kan få folk
att släppa på hämningarna och
strunta i, eller rentav glömma

bort, att följa
rekommendationerna.
En källa till DN verksam i
Stockholms klubbliv berättar om
flera midsommarfester i
Stockholmsområdet som planeras
ha ”långt fler än 50 personer”
närvarande. För att undvika kritik
utifrån och ett eventuellt
ingripande från ordningsmakten
diskuteras därför på förhand olika
strategier: ingen får tala högt om
planerna, var festen ska hållas och
ingen får lägga upp bilder i sociala
medier från den.
Midsommarfirandet påminner nu
mest om en svartklubbsfest.
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Erik Angner tror att
midsommarfirandet kommer att
bli en försmak av svenskars
förhållningssätt till
restriktionerna i sommar. Han
förväntar sig att det uppstår en
viss press om att börja tänja på
råden.
– Det blir svårt för den enskilde
om många andra börjar bryta mot
en norm. Då kan den lätt kollapsa.
Man kanske är bjuden på en
midsommarmiddag där värden
sagt att man ska vara 12 personer,
att man ska vara utomhus och
hålla avstånd – men när man
kommer dit är det 55 personer i

stället, i en trång trädgård. Ska
man då vända i dörren, ta med sig
sin flaska vin och dricka den
hemma själv? Det är nog många
som trots allt stannar på festen
då.
Torun Lindholm, professor i
psykologi vid Stockholms
universitet, tror också att
midsommar kan bli en tidpunkt
då polariseringen ökar mellan de
som följer råden till punkt och
pricka, och de som tar lättare på
mantrat om att hålla avstånd och
avstå stora sammankomster.
– Det finns redan en sådan
polarisering, tycker jag mig se.
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Någon som var med på
demonstrationen mot rasism här
om dagen tyckte att det där med
corona och hålla distans var ett
uselt argument för att inte
demonstrera, säger Torun
Lindholm.
Hon tror, till skillnad från Erik
Angner, att skambeläggande kan
vara effektivt för att påverka folks
beteende. Det kan, säger
Lindholm, skapa en känsla som
får människor att konformera och
följa normer. I första hand för att
människor behöver tillhöra
gruppen – en grundläggande

motivation för mänskligt
agerande.
Starkast blir effekten om
skambeläggandet görs av
människor i den närmaste
omgivningen, av dem som liknar
dig och dina vänner och som du
uppfattar som vettiga.
– Att avvika mycket från andra i
den grupp man tillhör kan göra att
folk ifrågasätter att man hör till
och att man blir utesluten, säger
Torun Lindholm.
Ett klassiskt exempel på hur
handlingar skapar normer och
förstärker ett beteende är
”krossade fönster”-teorin som tas
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upp i Malcolm Gladwells bok
”Den tändande gnistan” (2000).
Teorin går ut på att synliga tecken
på brott eller civil olydnad skapar
en miljö som uppmuntrar till fler
brott – ser man flera krossade
fönster på en byggnad skapas
beteendet att ”följa med”
strömmen och själv krossa rutor
eller på annat sätt förstärka
beteendet. Studier publicerade i
tidskriften Science bekräftar
teorin och visar att ”en sorts
olydnad, som graffiti eller
nedskräpning, kan uppmuntra till
andra; såsom stöld”.

Ett annat tillvägagångssätt än
skambeläggande för att förändra
beteenden är att helt enkelt visa
hur man ska agera, menar Torun
Lindholm. Hon tar ett exempel
från Kalifornien, där det sedan
länge finns restriktioner för
vattenförbrukning. Där har
studier visat att om man ser en
eller två personer stänga av
duschen medan de tvålar in sig så
gör man själv samma sak.
– Men annars struntar folk i att
stänga av duschen, säger Torun
Lindholm, och tillägger att det är
väldigt svårt att bryta mot en
norm om många andra följer den:
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– Grupptrycket är nästan som en
fysisk kraft som pressar en. Om
man någon gång själv upplevt att
man varit den enda i en grupp
som tycker annorlunda än alla
andra i en viktig fråga, har man
nog känt den kraften. Man är
svettig och skakig efteråt, säger
hon och fortsätter:
– Men om vi ser andra bryta mot
en given norm är det mycket
mindre motstånd mot att själv
bryta den. Normen kan ju rentav
bli att man inte följer
rekommendationerna om social
distans, och då kan det bli

problematiskt att fortsätta följa
dem.
Skambeläggandet under
coronaepidemin har på senare tid
ofta riktats mot unga människor,
såsom studenter eller
demonstranter.
Huruvida unga faktiskt bryter mot
rekommendationerna oftare än
äldre är svårt att slå fast – men
tydligt är åtminstone att det finns
en stor åldersskillnad mellan hur
unga och äldre ser på
coronavirusets faror.
Det berättar Bi Puranen, docent
och forskare vid Institutet för
Framtidsstudier och
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generalsekreterare på World
values survey. Hon arbetar just nu
med en studie där Sverige deltar
med 2 500 svarande, om
människors inställning till
covid-19.
– Där ser vi stora skillnader
beroende på ålder och boendeort:
80 procent av personer under 30
år är inte oroliga för att drabbas
av viruset. Samtidigt tror över
hälften att de redan har haft det,
särskilt i Stockholm. Bland de
äldsta är oron däremot stor och
färre tror att de har haft
sjukdomen, säger Bi Puranen och
tillägger:

– Risken är stor att det blir en
klyfta mellan de oförsiktiga unga
som inte oroar sig, och de äldre.
När Sverige valt strategi för att
begränsa smittspridningen har
det motiverats med att
myndigheterna vill skapa
uthållighet, att samhället ska stå
pall länge under pandemin.
Dessutom har många hävdat att
den tillit svenskar hyser till
myndigheter är förhållandevis
hög, att vi följer de instruktioner
vi blir ombedda att följa. Bi
Puranen menar att det här
stämmer i hög grad:
samhällskontraktet mellan
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medborgare och myndigheter är
starkt och följsamheten är god.
– Förbud skulle förmodligen ha
gett en sämre följsamhet, särskilt
hos de unga eftersom de under
hela sin uppväxt fått inpräntat att
tänka själva, ta ansvar och
respektera andra, säger Bi
Puranen.
I regel måste man också skilja på
normer och värderingar, påpekar
hon. Värderingarna är
bakomliggande, och ger, som
Puranen själv skrivit i en
forskningsartikel ”uttryck för våra
innersta behov, önskningar och
vad vi bryr oss mest om i livet”. I

grunden är dock människan
ovetande om många av våra
värderingar, och det är först när vi
bryter mot dem som vi känner
”oro, olust, tveksamhet eller till
och med ilska”. Är det vad
människor kan vänta sig om de på
midsommar gör avsteg från det
lydiga agerande man tidigare haft
under epidemin?
– Vårt firande är en stark
symbolisk ritual som vi är
socialiserade in i från det att vi är
väldigt små. Om den form som vi
brukar fira på inte är acceptabel i
dagsläget, då måste vi hitta andra
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former, säger Bi Puranen och
fortsätter:
– Men om vi inte gör det, då kan
det säkert bli problematiskt. För
att bryta ett mönster som
midsommarritualerna innebär så
måste man komma överens på
förhand. Då kan man skapa en
egen social norm, och lösa det
ganska geschwint.
Kristofer Ahlström
kristofer.ahlstrom@dn.se
Hugo Lindkvist
hugo.lindkvist@dn.se

Identitet som
handelsvara. Dnaregister öppnar för
tvivelaktiga affärer
och politisk
kartläggning
MÅNDAG 15 JUNI 2020

Fallet i Linköping är ett
genombrott för dna-register i
brottsfall. Men hur långt kan vi
utnyttja genetikens
möjligheter? Det öppnar för
kommersiella affärer och
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politiska kartläggningar. Nu
krävs kritisk reflektion, skriver
historikern Daniel Strand.
Efter sexton år har en person till
sist anhållits för det
uppmärksammade dubbelmordet
i Linköping hösten 2004. Genom
att jämföra dna-prover från
brottsplatsen med det
amerikanska
släktforskningsföretaget
FamilyTreeDNA:s databas har
polisen identifierat och gripit en
misstänkt gärningsman.
Detta är första gången som
polisen i Sverige tar hjälp av
privata dna-register i en

brottsutredning. Metoden har
kallats för revolutionerande, och
många hoppas att rättsväsendet
nu kommer att kunna klara upp
en mängd olösta brott. Men trots
tilltron till genetikens möjligheter
aktualiserar Linköpingsfallet ett
antal svåra frågor. Det gäller inte
minst för de 90 000 svenskar som
har köpt personliga dna-test på
nätet.
I och med framväxten av
kommersiella dna-tester har
släktforskning blivit en lukrativ
verksamhet. Enligt
uppskattningar kommer den
genetiska
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släktforskningsindustrin att
omsätta över tio miljarder dollar
om två år. Som den
australiensiska antropologen
Jackie Hogan påpekar i sin
bok ”Roots quest” från 2019 har
denna industri inneburit en
”kommodifiering av identitet”.
Med det menar hon att företag
som Ancestry.com och 23andMe
har förvandlat människors
identiteter till handelsvaror.
Annonser som uppmanar
personer att göra dna-tester för
att ”upptäcka sig själva” erbjuder
dem en möjlighet att köpa sig
identiteter.

Samtidigt är det inte i detta
försäljningsled som de stora
pengarna finns. Den amerikanska
bioetikern Kayte Spector-Bagdady
hävdar i BBC (27/2 2019) att
värdet hos de genetiska
släktforskningsföretagen inte
ligger i ”deras förmåga att sälja
dna-tester för tvåhundra dollar,
utan i deras förmåga att samla och
sälja data.” Den brittiske
genetikern Adam Rutherford
menar på liknande sätt i The
Guardian (10/8 2018) att
personer som köper dna-tester
”inte är konsumenter eller
användare”, utan snarare ”är
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själva produkten” som kan säljas
vidare.
Frågan om dna-tester och
personlig integritet har fått ökad
aktualitet under de senaste åren.
Sommaren 2018 meddelade
23andMe att företaget sålt sitt
register med fyra miljoner
privatpersoners dna till
läkemedelsjätten
GlaxoSmithKline för 300 miljoner
dollar. Ett halvår senare
avslöjades det att konkurrenten
FamilyTreeDNA i hemlighet hade
gett polismyndigheten FBI
tillgång till sin databas.

Det är oklart om FamilyTreeDNA
helt enkelt sålde sina kunders
genetiska data till polisen. I ett
pressmeddelande valde företaget
att hylla sin förmåga att ”hjälpa
ordningsmakten att lösa
våldsamma brott”. Behjärtansvärt
kan tyckas, men inte direkt i linje
med den reklamfilm där
grundaren Bennett Greenspan
försäkrade presumtiva kunder om
att ”den enda personen som ska
ha din dna-information är du.”
I Sverige går utvecklingen åt
samma håll. Efter att under en tid
ha använt den öppna dnadatabasen Gedmatch har polisen i
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och med Linköpingsfallet nu
börjat samarbeta med privata
släktforskningsföretag.
Trots att forskare länge har varnat
för bristande datasäkerhet och
potentiellt missbruk av individers
dna-tester tycks få av den
genetiska släktforskningens
influencers och auktoriteter vilja
diskutera dessa problem. Den
amerikanska
släktforskningskonsulten Brienne
Kirkpatrick skriver på sin blogg
att ”det ligger i genetikföretagens
intresse att hålla din data så säker
som de kan”. Släktforskaren Peter
Sjölund, som hjälpte polisen att

spåra gärningsmannen i
Linköping, har upprepade gånger
avfärdat riskerna med att köpa
dna-tester – senast i P1-morgon
(11/2 2019), där han hävdade att
kunder ”aktivt måste tacka ja” till
att tillgängliggöra sin genetiska
data för andra än sig själva.
Dna-företagens hantering av
kundernas data handlar i
slutändan om mer än enskilda
individers säkerhet. Framväxten
av enorma privatägda databaser
med människors dna
sammanfaller med en växande
politisk nationalism och
etnochauvinism. De senaste årens
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interaktioner mellan den
genetiska
släktforskningsindustrin och
statliga myndigheter är därför
illavarslande.
Vi som bor i Sverige – ett land
som för inte alltför länge sen låg i
framkant med rasbiologisk
registrering av minoriteter – bör
vara särskilt uppmärksamma på
utvecklingen. Hur skulle en
etnonationalistisk och auktoritär
regering agera om den fick
tillgång till en databas med
medborgarnas dna? Hur skulle ett
parti vars ledande politiker anser
att samer och judar inte tillhör

”den svenska nationen” kunna
använda ett sånt register?
Dessa frågor visar att
entusiastiska utsagor om den
stundande dna-revolutionen inom
rättsväsendet måste bemötas med
kritisk reflektion. Även om många
med rätta drar en lättnadens suck
över att mordet i Linköping kan
ha lösts är statliga myndigheters
användning av genetiska
databaser långtifrån
oproblematisk.
Daniel Strand
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Youtube, full av rena lögner. Den
får ännu många visningar och har
lyckats nå en yngre publik – för
vad ska de annars se på om de vill
veta något om Sverige under de
åren?
Några nyare tolkningar finns helt
enkelt inte på film, även om
MÅNDAG 15 JUNI 2020
böcker om tiden säljer väl. Var
gång SVT har gjort en större
Utgångspunkten för Jan Eklunds
satsning har de dock blivit otroligt
krönika om bristen på svensk film
populära, som sjuttiotalets
om andra världskriget var allvarlig
”Någonstans i Sverige” eller
(DN 2/6). Frånvaron av
nittiotalets ”Tre kärlekar”. Men
gestaltningar på film och tv
märk väl: det är trettio år sedan.
öppnar för historieförfalskningar
Bengt Lindroth verkar mena att
som SD:s propagandafilm på
det inte är så konstigt. I sin artikel

Det saknas inte
svensk
dramatik under
krigsåren
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(DN 8/6) skriver han att ”vår
svajiga neutralitet 1939–45
lämpar sig illa för dramatik”. Jag
baxnar. Studerad på nära håll
rymmer perioden ett överflöd av
dramatik, från flyktingöden under
sent trettiotal, fram till
bombningen av
Norrskensflamman 1940,
motarbetandet av norsk
motståndsrörelse som svänger till
uppbyggnad av norsk trupp på
svensk mark, den drastiska
räddningsaktionen av 8 000
danska judar som skeppas över
Öresund i en Dunkirk-liknande

operation hösten 1943. Och så
vidare.
Det finns särskilt en tydlig
vändpunkt i svensk politik som
historiker skrivit mycket om, men
som inte arbetat sig in i allmänt
medvetande – inte minst då det
saknas intresse från film och tv för
att gestalta sådant. När norsk
polis och tyska ockupanter i
november 1942 börjar deportera
norska judar till Auschwitz –
bland dem en familj med rötterna
i Göteborg – går en stöt genom
hela Sverige, från ”den allmänna
opinionen” upp till UD och
samlingsregering.
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Det finns ett före och ett efter
detta ögonblick. Tidningarna
bryter den halvcensur som rått,
Göteborgs domkyrka och andra
kyrkor packas fulla av
protesterande ”vanliga
människor” – och UD svänger och
börjar nu göra vad man kan för att
hjälpa, alltmer övertygat. Här
pågår en ideologisk kamp mellan
olika Sverige, synlig vintern 1942.
Om detta har historiker som
Mattias Tydén och Ingvar
Svanberg skrivit i ”Sverige och
Förintelsen” (1997) och den
nyligen bortgångne historikern
Paul Levine skildrade

omsvängningen i detalj i ”From
indifference to activism” (1996).
Nyligen kom Lars Hanssons
avhandling ”Vid gränsen” som
skildrar hur svenska tjänstemän
under 1942 nästan ägnar sig åt
civil olydnad genom att släppa
igenom fler och fler flyktingar från
Norge. Men denna spänning i
svensk krigstid är okänd utanför
fackkretsarna.
Jag håller inte alls med Lindroth
om bristen på dramatik. Man kan
alltid tala om brist på penningar.
Men här finns en olust vid ämnet
som är svår att begripa, om det
inte handlar om att sådana
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berättelser kan bli
samtidspolitiskt svidande – som
när HBO-serien ”The plot against
America” genom att berätta vart
amerikansk antisemitism kunde
tagit vägen under kriget plötsligt
hamnar i friktion mot samtida
politik.
Frånvaron av sådana berättelser i
filmmedier öppnar naturligtvis
dörren för historieförfalskning.
Den leder till att vi osynliggör dem
som den gången faktiskt försökte
göra det vi i dag uppfattar som
rätt. För att inte tala om all svärta.
Don’t mention the war.
Ola Larsmo
kultur@dn.se

Vi kommer att hitta
tillbaka till biograferna,
om de bara klarar av att
vänta på oss.
Kvartersbiograferna
behöver allt stöd de
kan få. Det återstår att
se om jättekedjan
Filmstaden har kvar
samma ägare när
coronadimman lagt
sig.
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Jacob Lundström i
sommarnumret av filmtidskriften
FLM som har temat ”kristider”.

Strategin har inte
misslyckats – det
som gick snett var
inte Löfvens fel
TISDAG 16 JUNI 2020

Vi vet ännu inte.” ”Vi är mitt uppe
i krisen.” ”Låt oss avvakta.” Stefan
Löfvens besked i söndagens
”Agenda” var att det inte går att
säga att den svenska strategin har
misslyckats.
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Däremot kan han redan nu
meddela att det i så fall inte var
hans fel.
För Löfven påpekar att det
visserligen är ett problem att så
många har dött inom äldrevården,
men ”det har inte med strategin
att göra”.
Sverige valde en strategi som gick
ut på att ha mjukare
rekommendationer, och skydda
riskgrupperna. Men när det
senare nu har misslyckats har det
ingenting med strategin att göra?
Det är en unik logik.
Att just svenskar inte är välkomna
att resa över gränserna tycks inte

vara en signal om någonting alls,
enligt statsministern.
Redogörelser om att
smittspridningen är högre än i
grannländerna avfärdar han också
med att det är att betrakta som en
ögonblicksbild. I stället hänvisar
han till att dödstalen nu sjunker –
utan att uppge från vilka nivåer.
Nej, han hade nämligen kommit
till studion med ett annat
budskap: att ansvaret för de
många dödsfallen faller på
kommuner vars äldreboenden
inte håller måttet.
”Fyra av tio följer inte basala
hygienrutiner”, uppgav han och
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adderade att regeringen inlett
utbildningsinsatser för att rå på
detta efter att mätningen
presenterades i våras. Men det
som framkom är ingen nyhet.
Sveriges Kommuner och
Regioners undersökningar visar
tvärtom att rutinerna har
förbättrats jämfört med tidigare
år. Detta – som Löfven nu
försöker beskriva som en
överraskning – var själva
förutsättningen för den strategi
han valde.
På samma sätt var de
ickeexisterande beredskapslagren
av skyddsutrustning regionernas

ansvar – men likväl
förutsättningen för regeringens
strategival. Att den akuta bristen
på skyddsutrustning
kombinerades med en större
smittspridning än i många andra
länder gjorde att man tvingades
prioritera att skyddsutrustningen
nådde sjukvården, medan
kommunernas äldreboenden fick
vänta på hjälp.
När statsepidemiolog Anders
Tegnell i P1 tidigare sa att han inte
fått några bra argument för vad
man skulle ha vunnit på att stänga
ner samhället i inledningsskedet –
som många andra gjorde – så är
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detta ett av svaren: Vi hade hunnit
inventera, bedöma vilken
kapacitet som fanns för att
genomföra en idé som var
relevant i teorin. Och regeringen
hade fått tid att ta det
helhetsansvar som den nu inte
klarade av, och kanske kunnat
besvara frågan: Är
Folkhälsomyndighetens idéer
möjliga att genomföra så som
Sverige fungerar i dag?
Då hade vi sluppit bli förvånade
över den äldrevård som redan var
ett faktum. Och kanske hade det
räddat liv.

Efter söndagens akrobatiska
intervju dröjer sig också en olustig
fråga kvar: Om Löfven inte
betraktar de svenska dödstalen
som ett misslyckande för
strategin, och pandemin kommer
in i en andra smittfas, ska vi då
alltså nöja oss med ett liknande
resultat igen?
Amanda Sokolnicki
amanda.sokolnicki@dn.se
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sig till okända platser långt borta
eller att besöka vänner på andra
sidan Atlanten. En permanent
flygdöd vore liktydigt med
förlorade drömmar och strypta
framtidsutsikter.
TISDAG 16 JUNI 2020
Därför är det bra att regeringen
Lufthavet över Sverige är tomt. På går in med uppåt 5 miljarder
kronor till SAS. För att luftfarten
liveuppdateringar av flygtrafiken
ska kunna komma igång igen efter
kan man se ett ensamt fraktplan
på väg från London till Shanghai, krisen måste företagen finnas
kvar. Norwegian har fått statliga
en helikopter ovanför Sundsvall
lånegarantier av Norge och
och någon SAS-maskin som
nyemitterar för att klara
fortfarande flyger inrikes.
livhanken. Flygbolaget Bra är
Tystnaden i luftrummet gör mig
under rekonstruktion och räknar
nedstämd. Det går inte att bege

Svenskar måste
kunna flyga även
i framtiden
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med att vara i gång igen först i
slutet av nästa år.
Även andra länder försöker
undsätta stora flygbolag:
Hongkong stöttar Cathay Pacific
med 50 miljarder kronor och
tyska staten pumpar in 100
miljarder i Lufthansa, som ändå
varslade 22 000 medarbetare i
torsdags.
Tillskottet innebär att svenska
staten kommer att öka sin
ägarandel i SAS och det skulle
man kunna ifrågasätta, givet att
regeringen sedan tidigare har ett
bemyndigande från riksdagen att
vid lämplig tidpunkt sälja SAS-

aktier. Men det tillfället är inte
under en pandemi. Tvärtom.
Börskursen har rasat och flyget
har en viktig samhällsbärande
funktion. Regeringen ställer
samtidigt krav på en grön
omställning i SAS, vilket är prima.
Men att per definition se flyget
som ett förlegat och
klimatförstörande trafikslag vore
ett misstag.
I USA lyfte häromdagen ett nytt
batteridrivet mindre
passagerarplan som ska tas i
kommersiellt bruk nästa år. Elon
Musk har revolutionerat
bilindustrin med den eldrivna
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Teslan. För någon vecka sedan
skickade hans företag Space X ut
den första privata rymdfarkosten
och planen är att privatpersoner
ska kunna köpa rymdfärder.
Att inte ta höjd för klimatsmarta
flygplan vore fantasilöst. Och att i
denna anda nu sätta P för en
planerad utbyggnad av Arlanda är
bakåtsträvande. Om flygplatsen
inte får växa kommer det föra
med sig att Kastrup –
Skandinaviens största flyghamn –
stärker sin ställning som SAS
främsta nav. Det är goda nyheter
för invånare i södra Sverige som
reser därifrån, men en utebliven

investering är mindre fördelaktigt
för den svenska
huvudstadsregionen. Goda
kommunikationer är avgörande
för utbyte mellan människor och
ekonomisk utveckling.
Många svenskar drömmer om den
dag då de återigen kan checka in
och några timmar senare befinna
sig i en annan del av världen.
Flyget har en central roll i ett
rörligt, dynamiskt och globalt
samhälle. Även för vanligt folk.
Sofia Nerbrand
sofia.nerbrand@dn.se
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procent av dödsfallen i covid-19 i
Sverige kan kopplas till
äldreboenden. Det innebär
omkring 1 900 avlidna av cirka 4
900 bekräftade fall totalt.
TISDAG 16 JUNI 2020
Smittan tog sig in på boenden
Det nationella förbudet mot
trots att Folkhälsomyndigheten
besök på äldreboenden
tidigt pekade ut de äldre som en
förlängs till den 31 augusti. Men riskgrupp, i synnerhet de multidet kommer att finnas möjlighet sjuka äldre äldre som finns på
till undantag, lovar
särskilda boenden. Efter att flera
socialminister Lena Hallengren kommuner först gått ut med
(S).
lokala besöksförbud beslutade
– Ingen ska behöva dö i
regeringen om ett generellt förbud
ensamhet, säger hon.
från den 1 april för att täppa till
Folkhälsomyndigheten skriver i
smittvägarna.
sin senaste veckorapport att 40

Besöksförbud hos
äldre på boenden
förlängs
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Det förbudet förlängs nu till den
31 augusti.
– Att äldreboenden drabbats
kraftigt innebär att det fortsatt är
av stor vikt att vi förhindrar
smittspridning. Det här är en av
många tuffa åtgärder som måste
ligga fast, särskilt nu i sommar då
det kan tänkas finnas fler vikarier
än normalt i verksamheten. Det
behöver vara tydligt vad som
gäller, säger socialminister Lena
Hallengren (S).
Förbudet är dock inte absolut.
Undantag kan ges under vissa
omständigheter, uppger
socialministern, som särskilt

framhåller besök i livets slutskede.
För att utöka de möjligheterna får
Socialstyrelsen i nytt uppdrag att
stödja kommunerna i frågan om
hur man ordnar säkra besök.
– Ingen ska behöva dö i ensamhet.
Jag hoppas att man ska kunna
hitta de förutsättningarna, säger
Lena Hallengren.
Hon utlovar att kommuner
kommer att kunna beställa
skyddsutrustning från
Socialstyrelsen som anhöriga kan
använda vid besök. Det kan också
handla om att man ses utomhus
på avstånd eller via surfplattor.
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På grund av coronasmittan
genomför Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) just nu en
särskild tillsyn på landets alla 1
700 äldreboenden som avslutas
denna vecka.
Vad hoppas du få för svar när
IVO:s tillsyn är klar?
– Så fort de pekar på något som är
möjligt att åtgärda så vill vi göra
det. Men vi är inte igenom
pandemin. Det blir ingen slutgiltig
utvärdering, men en
ögonblicksbild som vi ska kunna
lära av inför en eventuell andra
våg, säger Lena Hallengren.
Hans Rosén
hans.rosen@dn.se

Jannike Kihlberg:
Avgörandet kan
ändå vara långt
borta
TISDAG 16 JUNI 2020

Preemfallet är troligen långt
ifrån ett avgörande. Vilket
beslut regeringen än fattar
kommer det sannolikt att
överklagas.
Fallet visar att svensk
miljölagstiftning inte är
anpassad till det nya
klimatpolitiska ramverket.
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Mark- och miljööverdomstolen
gick på samma linje som lägre
instans och säger att höga
koldioxidutsläpp inte är ett skäl
för att stoppa Preems utbyggnad i
Lysekil. Verksamheten omfattas
av EU:s handel med
utsläppsrätter och med nuvarande
lagstiftning får inte svenska
myndigheter sätta gränser för
deras utsläpp.
Klimatpolitiska rådet, som
utvärderar regeringens
klimatpolitik, har sagt att
lagstiftningen måste ses över. Med
en klimatlag som säger att
regeringen ska driva en politik

som leder till kraftigt minskade
utsläpp ansåg rådet att det måste
vara möjligt att stoppa nya
anläggningar med stor
klimatpåverkan. Som exempel
använde de Preem. En utredning
som ska se över miljöbalken pågår
nu men blir tidigast klar om två
år.
Men många pekar också på vikten
av att skydda EU:s handelssystem.
Globalt är det ett av få system som
sätter ett pris på koldioxidutsläpp
och anses därför vara värt att
värna.
Naturvårdsverket har i ett
yttrande föreslagit att ett tillstånd
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för Preem kunde tidsbegränsas till
2040 och även ha andra villkor.
Men domstolen ställer inga
sådana villkor med motiveringen
att de flesta företags tillstånd inte
är tidsbegränsade.
Regeringen kan fatta ett helt
annat beslut än Mark- och
miljööverdomstolen, men då
måste det vara väl motiverat och
följa miljöbalkens grundprinciper.
Där finns utrymme att göra andra
tolkningar än vad domstolen har
gjort, ett övergripande mål är ”att
främja en hållbar utveckling där
nuvarande och kommande

generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö”.
Med en klimatrörelse som har
vuxit sig allt starkare de senaste
åren och inte minst miljontals
skolungdomar som följer Greta
Thunbergs skolstrejk och kräver
rätten till en framtid finns ett
starkt tryckt på regeringen att
göra allt för att bromsa
klimatförändringen.
Regeringens beslut kan överklagas
till Högsta förvaltningsdomstolen,
och så mycket står på spel på båda
sidor i den här frågan att det
verkar högst sannolikt att hur
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beslutet än blir kommer det att bli
så.
Runtom i världen har det blivit
allt vanligare att klimatfrågan
hamnar i domstolsprocesser.
Högsta domstolen i
Nederländerna beslutade i
december att landets regering inte
hade gjort tillräckligt för att
minska utsläppen av koldioxid
och måste skärpa sin politik.
Yttrandet som Mark- och
miljööverdomstolen kom med på
måndagen är ett steg på vägen
mot ett besked om det blir en
utbyggnad i Lysekil eller inte. Men

det slutgiltiga beslutet kan vara
långt bort.
Jannike Kihlberg
jannike.kihlberg@dn.se
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Tystnaden spred
sig bland
plakaten när
Preem fick grönt
ljus
TISDAG 16 JUNI 2020

Det handlar om globala och
lokala klimatmål. Om
arbetstillfällen och om
regeringens möjlighet att
påverka enskilda bolags
klimatavtryck.

I centrum för de stora frågorna
står lilla Lysekil.
Mark- och miljööverdomstolens
klartecken till Preems
utbyggnad togs emot med blandade känslor i kommunen.
Lysekil.

Det blir tyst bakom plakaten på
torget när budskapet meddelas via
radiohögtalarna. Mark- och miljööverdomstolens yttrande ger
utbyggnaden av Preems
oljeraffinaderi i Lysekil grönt ljus.
Inge Löfgren, ordförande i
Naturskyddsföreningen i Lysekil,
var på gott humör innan
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radiosändningen började. Nu har
han ändrat ansiktsuttryck.
– Man blir faktiskt bedrövad. Det
här är en ödesfråga, säger han.
Några meter bort, på ett av torgets
glasskaféer, beskriver Ragnhild
Selstam, moderat kommunalråd i
grannkommunen Sotenäs, helt
andra känslor.
– Jag är jätteglad. Det här är
jätteviktiga arbetsplatser för våra
kommuner, säger hon.
Preems planerade utbyggnad
skulle innebära att utsläppen från
raffinaderiet i Lysekil ökar från 1,7
miljoner ton växthusgaser årligen,
till 2,7 miljoner ton. Det

motsvarar omkring 5 procent av
landets totala utsläpp.
Utbyggnaden skulle därmed
minska chanserna att nå det
nationella klimatmålet att inte
släppa ut några växthusgaser i
atmosfären år 2045.
Preems planer godkändes av
Mark- och miljödomstolen men
överklagades av flera
miljöorganisationer och ett
hundratal privatpersoner. En av
dem är Annika Rockström, som
bor en och en halv mil från
raffinaderiet. Hon vill veta hur
raffinaderiet påverkar luften hon
andas.
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– Jag yrkar på att mätningar av
luftkvaliteten i området och
hälsoundersökningar för de
boende och personer som arbetar
i området genomförs, sa hon inför
Mark- och miljööverdomstolen
under huvudförhandlingarna.
Nu är hon besviken. Till grund för
Mark- och miljööverdomstolens
yttrande ligger bedömningen att
stoppregeln i miljöbalken inte kan
tillämpas, eftersom bolagets
verksamhet omfattas av EU:s
system för handel med
utsläppsrätter. Inte heller kan det
klimatpolitiska ramverk som
Riksdagen beslutade om 2017

sätta stopp, enligt domstolen.
Ramverket ska vara vägledande
för regeringens klimatpolitiska
arbete, men har ingen juridisk
betydelse vid prövning av tillstånd
för enskilda verksamheter.
– Det kanske är så att man
behöver se över hur de här
lagarna tillämpas, säger Annika
Rockström.
Inge Löfgren från
Naturskyddsföreningen säger att
det hade funnits sätt för
domstolen att säga nej till
utbyggnaden.
– Det kan man göra utanför det
här systemet – och det finns
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många skäl att säga nej. Inte
minst utsläppen av svavel och
stoft och annat som påverkar
människors hälsa och miljö, säger
han.
Preems vd Petter Holland skriver
till DN att han välkomnar dagens
besked. Vd:n menar att ett nytt
miljötillstånd är avgörande för att
bolaget ska kunna genomföra en
omställning från fossil till
förnybar produktion.
”Det är positivt att processen nu
kan fortsätta framåt. Vi ser fram
emot en fortsatt konstruktiv
dialog under den fortsatta

politiska processen”, skriver
Petter Holland.
Enligt bolaget ska verksamheten
vara klimatneutral år 2045. Under
huvudförhandlingarna i Markoch miljööverdomstolen
kritiserades bolaget för att dessa
målsättningar inte är juridiskt
bindande.
Yttrandet i Mark- och
miljööverdomstolen skickas nu
vidare till regeringen. Skulle
Preem få ett nej på sitt förslag är
det första gången som regeringen
stoppar en verksamhet på grund
av klimatskäl.
Lovisa Herold
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lovisa.herold@dn.se
Fakta. Omstritt oljeraffinaderi

Oljebolaget Preem vill bygga ut
sitt raffinaderi i Lysekil med en
anläggning som omvandlar
tjockolja till bensin och diesel.
Detta skulle enligt bolagets
beräkningar innebära att
anläggningens utsläpp ökar från
1,7 miljoner ton växthusgaser
årligen till 2,7 miljoner, vilket
motsvarar ungefär 5 procent av
landets totala utsläpp.

Utbyggnaden fick klartecken av
Mark- och miljödomstolen i slutet
av 2018. Men beslutet
överklagades av ett hundratal
privatpersoner och flera
miljöorganisationer.
Under våren har Mark- och miljööverdomstolen prövat ärendet. Nu
överlämnas ett yttrande till
regeringen, som ska besluta om
huruvida utbyggnaden ska tillåtas
eller inte.
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– Jag är orolig för hur länge vi
kommer att ha kvar de här
såren, säger Ann Linde.
Sveriges strategi för att bekämpa
coronasmittan har väckt stort
intresse runt om i världen och
utländska medier har stått på kö
för att få en förklaring till varför vi
har valt en mindre restriktiv väg
TISDAG 16 JUNI 2020
Utrikesminister Ann Linde (S) är än andra länder. Utrikesminister
Ann Linde har gjort uppåt 70
oroad för att det nordiska
enskilda intervjuer med
samarbetet skadas i samband
med coronakrisen. Stängningen världspressen och gång på gång
av gränserna riskerar att skapa fått försvara den svenska linjen.
– Rapporteringen har i huvudsak
djupa sår, menar hon.
varit neutral men under ett par
veckor fick vi en hel del riktigt

Ann Linde om
Nordens gränser:
Orolig för hur
länge såren finns
kvar
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negativa skriverier. Det var när vi
rapporterade så väldigt höga
dödstal, säger Ann Linde.
Hon konstaterar att omvärldens
bild av Sverige påverkar export
och investeringar.
– Det är därför vi lägger mycket
tid och pengar på Sverigebilden.
Blir den negativ så påverkar det
oss som land.
Nyligen samlade utrikesministern
och socialminister Lena
Hallengren (S) omkring 100
ambassadörer till videomöte för
att gå igenom den Sverigebild som
etablerats utomlands.

– Dels handlade det om vår
strategi och dels om de två stora
saker som skiljer oss från andra:
Att vi inte har tvingat människor
att stanna hemma utan tvärtom
tyckt att det har varit positivt att
man är ute – men med social
distansering, att tvätta händerna
och att vara hemma vid minsta
symtom.
Men Sverige skiljer sig väl också
genom att vi lät restauranger och
butiker hålla öppet?
– Vi har haft öppet men med
social distansering. När vi gör
mätningar ser vi att fortfarande
följer 80 procent
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rekommendationerna. Jag
berättade också för
ambassadörerna att det är en
väldigt annorlunda
förvaltningsmodell som Sverige
har. Med små ministerier, stora
myndigheter och att svenskarna
vet att rekommendationer är till
för att följas.
När det kommer till antalet döda
och insjuknade i covid-19 skiljer
sig Sverige rejält från de nordiska
grannländerna. Såväl Norge som
Finland och Danmark genomförde
större nedstängningar av sina
samhällen när smittspridningen
tog fart. Resultatet hittills är färre

antal döda och en livlig nordisk
debatt om Sveriges vägval. Inget
av de nordiska grannländerna vill
att svenskar ska komma dit.
Hur ser du på att samtliga
nordiska regeringar tvekar att
öppna gränserna för svenskar?
– De måste ju fatta de beslut som
de tror är viktiga för att skydda
sina medborgare. Faktum är att
de har haft ett mycket mildare
utbrott än vad vi har haft. Vi har
förklarat för dem att vi har haft en
väldigt regional utveckling. I
gränsområdena ser det inte alls ut
som i Stockholm. Man kan ju se
att i Köpenhamn så är det
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betydligt fler döda och smittade
än i Skåne. Om man jämför så har
Skåne klarat sig bra medan
Köpenhamn klarat sig dåligt.
– Vi tillåter danskar att komma
till oss men de tillåter inte
skåningar att komma till dem. Vi
har försökt att se om det går att
göra några regionala uppgörelser
men vi har inte kommit fram där
ännu. Vi har lyckats till så del att
vissa kategorier får komma. Om
du har en stuga i Norge eller
Danmark, någon form av släkting,
om du jobbar inom olika sektorer.
Sånt har vi förhandlat fram, men
inga generella öppningar.

Det nordiska samarbetet är
omfattande och speciellt. Hur ser
du på att de övriga regeringarna
är så öppet skeptiska till Sverige?
– Jag känner oro för att det
nordiska samarbetet kommer att
påverkas negativt. Framför allt i
gränsområdena.
– I flera regioner har man
samarbetat sedan 1950-talet –
helt plötsligt blir det rivalitet och
hårda känslor mellan folk där det
inte har varit några gränser över
huvud taget. Det kan jag känna en
genuin oro för hur det kommer att
påverkas.
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Vad är det för negativa
konsekvenser du är orolig för?
– Jag är orolig för att det har
skapats sår där människor
egentligen inte uppfattat att de
bor i olika länder, utan de bor i
Öresundsregionen eller
Haparanda–Torneå eller
Värmland–Norge. De har varit
jättestolta över det samarbetet. De
har hälsosamarbete, de har väldigt
stor arbetspendling och
affärsverksamheter. Och så
plötsligt från en dag till en annan
så klipps det. Den här osäkerheten
och att det nästan blivit en
landskampsstämning om det här

viruset. Jag kan vara orolig för hur
länge vi kommer att ha kvar de
här såren.
Hur ser du på en situation där vi
tillåter andra nordiska
medborgare att resa hit medan vi
inte får komma till deras länder?
– Vi tycker ju inte om det så klart.
Men för att de ska komma hit så
krävs det att de ska följa reglerna.
Vi får väldigt mycket mejl om att
det kommer folk från Danmark
och att de inte följer den sociala
distanseringen och flyttar ihop
borden på restauranger och allt
möjligt. Men vi har sagt att vi inte
ser att det skulle vara farligt för
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smittspridningen i Sverige att det
kommer hit folk från andra länder
– så länge de följer reglerna.
Men det motsatta då – att
svenskar inte får åka till dem?
– Det är en stor frustration. Nu är
det så att vi har en reseavrådan
som gäller till 15 juli så i praktiken
betyder det ingenting. När det är
reseavrådan så reser inte folk för
då vet man att försäkringar för det
mesta inte gäller, du får inte
konsulär hjälp om du fastnar
någonstans. I praktiken spelar det
ingen roll men principiellt är det
viktigt. Min danska kollega
påpekar att de har reseavrådan de

också men danskarna har inte
följt den. Vi har också reseavrådan
och den följer svenskarna.
Har du någonsin tvivlat på att
Sverige valt rätt strategi?
– Vi har haft över 30 extra
regeringssammanträden. Varje
vecka har vi haft en flera timmar
lång diskussion. När det till
exempel gällde skolorna var det
mycket diskussion. I de allra flesta
fall följer regeringen
expertmyndigheterna. Jag tycker
inte att det är konstigt.
– Vi har saker som är svåra med
vår modell, till exempel
testningen. Vi har ett långtgående
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regionalt ansvar och när det gäller
äldrevården har vi ett kommunalt
ansvar. Vi kan inte ens utlysa
undantagstillstånd, det finns inte i
svensk lag. Det gör att som
regering kan vi bara se till att
förutsättningarna finns – har vi
pengar, har vi sagt vad vi vill, har
vi sagt allting. Men vi kan inte
utföra det här och det tror jag
kommer att bli en väldigt stor
diskussion efteråt. Är det optimalt
som vi har det eller finns det
andra sätt?
Med dödstal som vida överstiger
flera jämförbara länder – vad kan

du göra för att förbättra
Sverigebilden?
– En del av den svenska bilden är
att vi mörkar inte. Vi är otroligt
transparenta med hur vi räknar
dödstalen, vi redovisar varje dag
och tar med även sådana som dog
för tre fyra veckor sedan. Andra
länder kan redovisa ett visst
dödstal en dag och sen kommer 15
000–20 000 som bara läggs på.
Det är inte så att vi har en låt gåstrategi eller en strategi för
flockimmunitet. Det handlar om
att hela tiden förklara och berätta
varför och hur det ser ut. Att
berätta det för journalister,
814

ambassadörer och politiker. Det
är de målgrupper jag inriktar mig
på.
Hur bedömer du möjligheten för
svenskar att resa fritt i Europa i
sommar?
– Det är svårt att veta nu. Vissa
länder som Italien, Slovenien och
Kroatien har öppnat för svenskar.
Många av de länder som svenskar
gillar att åka till får man åka till.
Än så länge har vi reseavrådan
men det kan ändras om vi
bedömer att situationen blir
annorlunda. Samtidigt är det så
att många länder har restriktioner
mot svenskar.

Vad säger coronakrisen om hur
den fria rörligheten för människor
och varor fungerar inom EU?
– I början var det kaos när det ena
landet efter det andra hade
exportrestriktioner. Vi såg aktivt
till att få bort restriktioner för
medicinsk utrustning. Men det är
ett misslyckande. Nu har flera
länder som Tyskland och
Frankrike vänt sig till EUkommissionen och sagt att det
inte funkade.
– Nu måste vi se till att skärpa
oss. Alla länder har olika regler för
om man ska släppa in folk eller
inte. Alltså, det är ett
815

Finlands regering har beslutat att
häva gränskontrollerna från den
15 juni för resor till och från alla
nordiska och baltiska länder
förutom Sverige. Vissa undantag
gäller. Till exempel kan svenskar
som äger fastighet i Finland få
åka över gränsen.
Den 15 juni öppnade Norge
Den 15 juni öppnade Danmark
gränserna till de nordiska
gränserna, med vissa
grannländerna. Områden som
restriktioner, för resande från
bedöms ha stor smittspridning
Tyskland, Island och Norge.
omfattas dock inte, vilket för
Svenskar som saknar ”nödvändigt Sveriges del innebär att endast
ärende” kan fortfarande stoppas
gotlänningar tillåts åka till Norge.
från att åka in i Danmark.
Norrmän tillåts även att åka till
Gotland.
sammelsurium av olika regler och
en del har helt hemsnickrade
regler. Det här är inte EU:s bästa
stund.
Hans Olsson
hans.olsson@dn.se
Fakta. Gränsrestriktioner i
Norden
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Från den 15 juni får resenärer till
Island välja mellan att sitta i två
veckors karantän eller att bli
testad för viruset vid ankomst. De
som visar sig vara friska får turista
på ön.

Ewa Stenberg:
Hjälper det att
Linde höjt rösten
när vännerna
stängt dörren?
TISDAG 16 JUNI 2020

Sveriges ekonomi och säkerhet
vilar på samarbete med andra
länder. Coronakrisen försvagar
dem snabbt. I Norden skakar
det ljudligt. ”Jag känner oro för
det nordiska samarbetet”,
säger Sveriges utrikesminister
817

Ann Linde och varnar för djupa
sår.

rörlighet sedan länge. I väster vår
viktigaste handelspartner Norge, i
Kommentar
öster Finland som vi har ett
I Arvfurstens palats känns det
långtgående militärt samarbete
som om tiden står still.
med. I sydväst Danmark, vars
Utrikesministrar kommer, men
huvudstad Sveriges tredje stad
kristallkronorna, de tunga
varit hopvävd med.
gardinerna och de förgyllda
Sedan 1995 har EU funnits där
speglarna består.
och tagit allt större plats, med en
Den internationella ordning som
enda marknad och alltmer
byggts upp efter andra
gemensamt politiskt agerande.
världskrigets slut har varit
Och så de internationella
ungefär som interiören på svenska regelverk och organisationer som
UD. Den har varit sig rätt lik.
varit en bas för svensk
Där finns för det första vårt
utrikespolitik: FN och dess organ.
nordiska samarbete, nära och tätt. Världshandelsorganisationen,
En gemensam marknad med fri
världsbanken.
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Genèvekonventionerna,
nedrustningsavtal och
rustningskontroll.
Men ett osynligt nytt virus har
under sin härjning skakat allt det
som var stabilt. Vem har sett till
FN:s säkerhetsråd i krisen?
Nedrustnings- och
vapenkontrollavtalen sägs upp ett
efter ett. I stället för
frihandelsavtal styrs det
ekonomiska utbytet mellan länder
alltmer av den starkes rätt. Ledare
med efternamn som Trump, Xi,
Putin och Erdogan agerar som om
de vore alfahanar i en flock.

EU:s inre marknad upphörde
plötsligt i krisens början,
medlemsländer stängde gränser
och hindrade export av
medicinskt materiel. Sverige
förhåller sig nu ganska
avvaktande till EU-samarbetet.
Sveriges mest pålitliga vänkrets
har nu stängt dörrarna för oss.
Före krisen var målet att Norden
skulle bli världens mest
integrerade region.
”Det är vi inte för tillfället”,
konstaterade Norges statsminister
Erna Solberg (H) efter att hon i
fredags presenterat en karta över
var norrmän får semestra inom
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Norden. I centrum av gröna och
tillåtna länder fanns en avlång
ilsket röd yta. Sverige minus
Gotland.
Hon fick frågan hur den svenska
regeringen reagerar på Norges
beslut. ”Jag tror att vi ska vara
ärliga nog att säga att i Norden är
detta en svår sak för ögonblicket.”
Det låter ju i det närmaste som ett
understatement när man läser
Ann Lindes varning att
stängningen av gränserna inom
Norden riskerar att skapa djupa
sår. ”Jag är orolig för hur länge vi
kommer att ha kvar de här såren”,
säger hon.

Sveriges utrikesminister talar om
grannländernas olika vägval i
coronakrisen. ”Faktum är att de
har haft ett mycket mildare
utbrott än vad vi har haft.”
Uttalandet är lätt att tolka som att
det inte är Norge, Danmark och
Finlands åtgärder för att trycka
tillbaka smittan som gett resultat,
utan att de haft mer tur än
Sverige. Men faktum är också att
smittspridningen startade ungefär
samtidigt i Norge, Sverige och
Danmark, och Sverige hade färre
bekräftade fall av covid-19 än
Norge och Danmark i början av
epidemin.
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Den svenska vägen till ett
återupprättat nordiskt samarbete
går uppenbarligen inte via
utrikespolitisk självkritik.
Ewa Stenberg
ewa.stenberg@dn.se

epidemin.
Den svenska vägen till ett
återupprättat nordiskt samarbete
går uppenbarligen inte via
utrikespolitisk självkritik.
Ewa Stenberg
ewa.stenberg@dn.se
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Rekordår för
storkar – fler än
på 100 år

Antalet häckande storkpar är 81
i år, och tillsammans har paren
fått över 100 ungar. För arten
som tidigare varit utrotad i
Sverige är det ett rekord.
– Det är ett helt suveränt resultat.
Det har aldrig varit tresiffrigt
innan, säger Petter Albinson,
projektledare vid Storkprojektet.
Fram till 1954 häckade vilda
storkar i Skåne. Sedan skulle det
dröja 35 år till nästa häckning i
Sverige, men nu har trenden vänt
och rekordmånga, 81 häckande
par, har uppmätts 2020. Första

822

gången antalet storkar räknades i
Sverige var 1917, hittades 34 par.
Hittills i år har 123 ungar bokförts
– även det är en rekordsiffra.
TT

Kritiserad skolas
planer på ny
enhet stoppas
TISDAG 16 JUNI 2020

Skolinspektionen har beslutat
att inte ge klartecken för den
hårt kritiserade Römosseskolan att öppna en ny enhet,
en F-5-skola, i Göteborg.
Skolan får nu endast 14 dagar
på sig att hitta helt nya lokaler –
annars blir det nej till att öppna
i höst.
Göteborg.
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Skolinspektionens beslut, som
fattades på måndagen, riktar in
sig på att Föreningen
Framstegsskolan i Göteborg, som
äger Römosseskolan och har ett
sex år gammalt tillstånd att öppna
ytterligare en enhet, inte följer
regelverket.
Planen som har redovisats för
inspektionen går ut på att
förskoleklassen och årskurs 1
skulle hålla till i en byggnad och
årskurserna 2–5 i en annan –
lokaler som man tagit över efter
tvångsstängda Safirskolan/
Vetenskapsskolan.

Det går inte för sig. Så här
motiveras beslutet:
”Skolinspektionen bedömer att
avståndet och sambandet mellan
skolbyggnaderna inte kan anses
vara sådant att de båda
byggnaderna skulle vara att
betrakta som en skolenhet om
verksamheten kom att bedrivas på
detta sätt. Det aktuella
godkännandet avser en skolenhet,
varför det planerade upplägget
skulle innebära att utbildningen
inte skulle komma att genomföras
enligt de villkor som framgår av
godkännandet.”
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De två skollokalerna ligger cirka
450 meter från varandra. Annan
bebyggelse behöver passeras för
att ta sig mellan lokalerna och
mellan dem ligger en trafikerad
genomfartsväg.
Vidare bedömer man att
brandskyddet inte är ordnat som
det ska.
Det är alltså ett tufft krav som Römosseskolans ledning måste klara för att kunna öppna enligt
plan i höst: Senast den 29 juni
måste de kunna visa hur de både
löser lokalfrågan och
brandskyddet.

Den skola som kontrollen gällt är
alltså en F-5-enhet som
Römosseskolans ägare tänkt
öppna i Agnesberg i stadsdelen
Angered i nordöstra Göteborg.
DN skrev den 2 juni om att Römosseskolans ledning
avtvingats detaljerade scheman
för att visa Skolinspektionen att
man inte kommer att fortsätta
med könsuppdelade lektioner i
idrott på det vis som skett i de
redan befintliga skolenheterna. I
den frågan pågår en särskild
prövning där Römosseskolan
senast den 21 augusti i år har att
svara på ett föreläggande.
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Hans Larson, enhetschef på
Skolinspektionen, skrev
häromveckan följande till
Römosseskolans biträdande
rektor Vernesa Slatina: ”Vi har
inte fått in något om hur ni
kommer att organisera
undervisningen i idrott och hälsa
vad gäller samundervisning
(flickor och pojkar) för
Agnesbergsskolans elever. Jag
behöver ett svar på det också!”
Svaret som han fick löd: ”De
kommer ha idrott tillsammans”.
Av etableringskontrollen framgick
också att Römosseskolans ledning
valt att anställa flera lärare direkt

från Safirskolan/
Vetenskapsskolan, som
myndigheten i december i fjol
beslöt att snabbstänga, framför
allt på grund av ägarens koppling
till en man som regeringen
beslutat ska utvisas av hänsyn till
rikets säkerhet.
Frågan om Römosseskolan är en
punkt på kommunstyrelsens
sammanträde i Göteborg i
morgon, onsdag. Här råder en
ovanlig samsyn:
Samtliga partier förutom Sverigedemokraterna vill att staden ska
uppmana Skolinspektionen att
”ompröva beslut om godkännande
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av huvudmannen Föreningen
Framstegsskolan i Göteborg”.
Helene Odenjung (L),
grundskolenämndens ordförande,
säger till DN att hon ”å det
bestämdaste uppmanar
regeringen att skärpa
lagstiftningen”.
– Och det måste ske nu. Här
handlar det om återkommande
kritik. Detta måste stoppas nu, för
barnens skull.
Nu har ni ett brett samförstånd i
kommunstyrelsen i den här
frågan.
– Ja, det är förstås en styrka. Vi är
liksom färdiga med detta nu. Men

kommunerna har ju inte rådighet
över etableringarna.
Odenjung säger att det finns en
aspekt som Skolinspektionen inte
alls tar upp.
– Flera av de barn som är aktuella
för Römosseskolan Agnesberg har
tidigare gått i andra skolor som
har stängts av myndigheterna.
Om man tänker ett barns
skolgång, där man i flera
omgångar går i skolor som inte
lever upp till de demokratiska
värderingarna, så slår det ju hårt.
Inte minst därför behöver
inspektionerna skärpas. Men
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dagens besked är ett välkommet
första beslut av Skolinspektionen.
DN har upprepade gånger sökt
Römosseskolans ledning för
kommentarer till
Skolinspektionens beslut och till
kritiken från politikerna i
Göteborg.
Lars Näslund
lars.naslund@dn.se
Fakta. Römosseskolan

Skolan i Angered startades 1998
och leds i dag av rektorn Abdirizak
Waberi. Han var 2010–2014
riksdagsledamot för Moderaterna.
Han har även varit ordförande i
föreningen Sveriges Islamiska
Skolor.
Römosseskolan har i flera
omgångar kritiserats av Skolinspektionen, inte minst på grund
av könsuppdelade lektioner.

Römosseskolan drivs av
Föreningen Framstegsskolan i
Göteborg och är en del i ett
nätverk med skolor med muslimsk
inriktning.
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Irriterat när
expert öppnar
för självmord
TISDAG 16 JUNI 2020

Åklagaren och försvarets
expertvittne rök ihop under
måndagens rättegång kring
mordet på Wilma Andersson.
”Du är betald och inte utbildad”, sa åklagaren till vittnet
som just underkänt hans analyser. ”Du är partisk och oförskämd”, svarade vittnet.
Uddevalla.

Efter två signaler kopplas bildlänken upp i Uddevalla tingsrätt.
En man med knäppta händer och
kort vitt skägg träder fram. När
ljudet slås på riktar rättens
ordförande sig mot bilden med en
klassiskt klingande fråga:
”Sonny Björk, antar jag?”
Jo, det är den pensionerade
kriminalteknikern som varit med i
Palmegruppen, men som nu på
uppdrag av försvaret granskat
brottsplatsundersökningen i
Uddevalla, och underkänner
slutsatserna som görs där.
Åklagaren har visat bilder på
blodspår som säkrats med så
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kallad Bluestar-teknik. Det lyser
ultrablått över stora delar av
golvet och på sängöverkastet syns
det som många vill se som de
knallblå konturerna av en
människokropp. Sonny Björk
säger att bilderna vilseleder.
– Det här är ett fantastiskt medel
när det gäller att hitta blod. En centiliter utspätt blod kan spåras i
100 liter vatten. Det vi ser här kan
vara några droppar bara, som torkats runt.
De tre blodiga fotspår från den
mordåtalade expojkvännen som
hittats i lägenheten har inte heller
analyserats objektivt enligt Björk.

Försvaret borde ha fått ge en alternativ hypotes – kanske var blodet upptorkat av någon annan
och sedan trampade pojkvännen i
den fukten och satta spår?
Liknande frågetecken hittar Sonny Björk på flera håll i
analyserna och landar i slutsatsen
att man inte kan fastställa när
eller hur Wilma Andersson dog.
På rak fråga från försvaret om det
kan ha varit en olycka, svarar han
ja. Och på nästa fråga, om man
kan utesluta att det var av egen
förskyllan, självmord, svarar han:
– Nej, det går inte.
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Sedan är det åklagare Jim Westerbergs tur att fråga ut Björk. Det
blir en syrlig och irriterad ton.
Den pensionerade utredaren får
frågan om han är akademiker, och
det är han ju inte. Han får också
frågan om han alltid är kritisk till
Nationellt forensiskt centers
analyser, och det är han, visar det
sig – så länge försvarssidan inte
får föreslå alternativhypoteser till
dem.
– I en perfekt värld skulle väl
åklagaren kunna formulera
sådana, säger Jim Westerberg.

– Nej, säger Björk, det förutsätter
att ni är objektiva, och det är ni ju
inte.
– Har du fått betalt för din
granskning åt försvaret, kontrar
Westerberg.
– Det är en oförskämd fråga.
Ingen av oss jobbar väl gratis,
fräser Björk.
På tisdagen hålls
slutpläderingarna i det här
laddade fallet där Wilma
Anderssons expojkvän står åtalad
för mord och brott mot
griftefriden. Det mest övertygande
beviset mot honom är den
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kroppsdel som hittats i hans
garderob.
Kristina Hedberg
kristina.hedberg@dn.se

17 nya
rapporterade
dödsfall
TISDAG 16 JUNI 2020

Ytterligare 17 personer med
bekräftad covid-19 har
rapporterats döda i Sverige, enligt
Folk-hälsomyndighetens senaste
statistik. Den totala dödssiffran är
därmed 4 891 personer.
Samtidigt har 769 nya fall av
smitta konstaterats. Sedan
utbrottet startade har totalt 52
832

383 personer bekräftats smittade i
Sverige, visar de senaste siffrorna.
2 297 personer har fått eller får
intensivvård.
TT

Färre testar sig
för
könssjukdomar
TISDAG 16 JUNI 2020

Antalet personer som testar sig för
könssjukdomar har minskat
kraftigt under våren, enligt en
kartläggning gjord av Sveriges
Radios P3 Nyheter. På Norrlands
universitetssjukhus i Umeå har
antalet besök på Hud- och STDkliniken halverats under maj
månad, jämfört med i fjol.
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Orsaken tros vara den pågående
coronapandemin.
– Det har varit färre stora sociala
sammankomster och festivaler,
som kan ha minskat spridningen
av sexuellt överförbara
infektioner, säger
verksamhetschefen Åsa Nordlund.
TT

Fem års fängelse
för knivhugg
TISDAG 16 JUNI 2020

Vid ett slagsmål utanför Boda
borg i Skellefteå drog en 20-årig
man kniv och högg en annan ung
man, som fick livshotande skador.
Nu döms 20-åringen till fängelse i
fem år och tio månader för försök
till mord.
TT
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TISDAG 16 JUNI 2020

skyddade boenden för
våldsutsatta finns i Sverige – det
är en ökning från 206 boenden år
2012, enligt en ny kartläggning
från Socialstyrelsen. Antalet barn
och vuxna som bott minst en natt
på ett boende ökade också jämfört
med den senaste kartläggningen
från 2012. Men samtidigt uppger
78 procent av boendena att de fått
avvisa personer på grund av till
exempel platsbrist.
TT

C vill se
miljardstöd till
vårdpersonal
TISDAG 16 JUNI 2020

Centern vill satsa en miljard
kronor på psyko-socialt stöd till
vårdpersonal. Partiet ser en ökad
risk för psykisk ohälsa inom
vården på grund av
coronapandemin. Förslaget på ett
särskilt psykosocialt stöd till
anställda inom vård och omsorg
lanserades när Centerns
vikarierande partiledare Anders
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W Jonsson sommartalade vid sitt
hem utanför Hedesunda.
C kommer att driva förslaget i
förhandlingarna med regeringen
inför höstens budgetproposition.
Förslaget innebär att staten satsar
500 miljoner kronor per år i två
år.
TT

19 personer dog
i trafiken i maj
TISDAG 16 JUNI 2020

I maj dog 19 personer i trafiken,
och över 1 000 personer skadades.
Det är lika många omkomna som i
maj i fjol, men strax under snittet
för de senaste fem åren, visar
Transportstyrelsens preliminära
statistik.
TT
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Regeringen föreslår ett
kapitaltillskott på upp till 5
miljarder kronor. Tillsammans
med liknande insatser från
Danmark, den andra
huvudägaren, skulle det bli totalt
12,5 miljarder kronor i kassan för
TISDAG 16 JUNI 2020
Regeringen föreslår miljardstöd SAS.
Det handlar om den så
för SAS. DN:s Andreas
efterlängtade ”rekapitaliseringen”
Lindberg svarar på fyra frågor
som vd Rickard Gustafson
om pengarna och vad de
efterfrågat en lång tid nu. Bolaget
betyder för den skandinaviska
har redan tidigare fått statliga
flygjätten.
lånegarantier från Sverige och
Frågor & svar
Danmark på motsvarande 3,3
1. Vad är det SAS får?
miljarder kronor, men det här är
alltså pengar de inte behöver

Andreas Lindberg:
Pengarna kommer
inte utan krav på
motprestation
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betala tillbaka – och det behöver
SAS. Ytterligare lån hade varit att
göra Rickard Gustafson en
björntjänst.
2. Vilka villkor kommer med
stödet?
Pengarna kommer så klart inte
helt utan krav på motprestation.
Finansmarknadsminister Per
Bolund (MP) var på pressträffen,
där nyheten presenterades, tydlig
med att detta kommer med
skärpta klimatkrav på flygbolaget.
Exakt vad som kommer att krävas
framgår inte, men SAS utsläpp
måste ner i linje med Parisavtalet,
säger han. Det kommer också att

krävas att andra ägare bidrar,
enligt näringsminister Ibrahim
Baylan (S).
3. Kommer pengarna att räcka?
SAS har en skuld till resenärerna
för inställda resor på över sex
miljarder kronor och, som Ekot
rapporterade i förra veckan,
ungefär det tredubbla till
leasingbolag. Lägg därtill en
jätteinvestering i flygplansflottan,
omkring 50 miljarder, som man
är mitt uppe i så blir det ganska
lätt att begripa varför Gustafson
inte vill ha mer lån på halsen. Kreditvärderingsinstitutet S&P
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sänkte nyligen flygjättens
kreditbetyg till skräpnivåer.
Summan, 12,5 miljarder kronor,
är ungefär i linje med vad
analytiker har trott behövs men
det är samtidigt omöjligt att säga
om det räcker. Man har precis
börjat öppna fler flyglinjer och
sätter sakta men säkert fler plan i
luften. Samtidigt kan en ny
virusvåg slå till när som helst och
göra att man är tillbaka på ruta ett
igen.
4. Hur har andra länder gjort?
Två andra exempel där respektive
stat klivit in med räddningspengar
är Lufthansa och Air France-KLM.

Tyska staten ser enligt
medierapportering ut att gå in
med 9 miljarder euro, drygt 90
miljarder kronor, i Lufthansa och
tar därmed över rollen som
huvudägare. Air France tar emot 7
miljarder euro från staten, även
där med krav på klimatrelaterade
motprestationer. Bland annat får
de inte längre konkurrera med
järnvägen om de korta
inrikesresorna, koldioxidutsläppen måste minska med 50
procent före 2030 (jämfört med
2005 års utsläpp) och man tvingas
även öka andelen bränsle från
förnybara källor.
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Andreas Lindberg
andreas.lindberg@dn.se

Regeringen
beredd ge fem
miljarder till SAS
– om fler bidrar
TISDAG 16 JUNI 2020

Regeringen och
samarbetspartierna vill ge SAS
ett kapitaltillskott på som mest
5 miljarder, men ställer hårda
klimatkrav och att andra ägare
går med. Familjen Wallenberg,
största privata ägare,
välkomnar förslaget men vill
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inte kommentera sin egen
hållning.
Regeringen ber nu formellt om ett
bemyndigande av riksdagen att
starta förhandlingar om att ge mer
pengar till flygbolaget. Statens
bidrag skulle i så fall maximeras
till 5 miljarder kronor, men kräver
först EU-kommissionens
godkännande. Näringsminister
Ibrahim Baylan (S) motiverar
förslaget så här:
– Vi är en stor aktieägare och vill
vara en ansvarsfull sådan. SAS är
viktigt för den svenska
infrastrukturen och för vår

industri som är exportinriktad.
Vårt land ligger ju där det ligger.
Börsnoterade SAS ägs till 30
procent av svenska och danska
staten. Största privata ägare är
Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse, men här finns också
Avanza pension, Handelsbanken
fonder och SEB fonder.
– Om detta ska fungera krävs att
alla de största ägarna bidrar,
skattebetalarna kan inte ta hela
bördan, säger näringsministern.
Men svenska staten kan bli en
ännu större aktieägare?
– Ja, men jag vill inte ge några nivåer, då ger man ju bort sina
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kort i förhandlingen, som jag
förutsätter blir hård, säger
näringsminister Ibrahim Baylan
(S).
Oscar Stege Unger är talesperson
för Wallenbergstiftelserna:
– Vi ser väldigt positivt på att
staten vill gå in och rädda kritisk
skandinavisk infrastruktur via ett
långsiktigt förstärkt SAS. Men det
är först när det finns något
konkret, en tydlig
rekapitaliseringsplan, som vi som
aktieägare kan ta ställning till hur
vi ska agera.
Bollen ligger nu hos SAS att
presentera en plan för

rekapitalisering. Uppenbart är att
den måste ha en rejält grön profil.
– Staten kommer bara att gå in
med pengar om SAS klarar att
uppfylla högt ställda klimatmål.
Man behöver visa att den framtida
strategin kan utvecklas i linje med
Parisavtalets 1,5-gradersmål,
säger finansmarknadsminister Per
Bolund (MP).
Han vill inte kommentera
närmare vad dessa krav kommer
att innebära konkret, men det
handlar bland annat om en
ganska snabb övergång till
biobränsle för inrikesflyget.
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Helstatliga Swedavia driver tio
flygplatser runt om i Sverige och
har drabbats hårt av pandemin.
Bolaget har tappat 98 procent av
trafiken, det innebär ett
intäktstapp på en halv miljard i
månaden. Regeringen föreslår i en
proposition till riksdagen i dag att
bolaget får ett kapitaltillskott på
3,15 miljarder.
Swedavia kommer att anpassa sig
till en mindre trafikvolym de
närmaste åren. Det innebär
mindre investeringar,
omprioriteringar och även
inställda satsningar. Bland annat
pausas nu planerna på att bygga

en ny pir och förbättra bagagehanteringen på Arlanda.
– Det är en bedömning som
regeringen delar under rådande
omständigheter, säger Per
Bolund.
Svenska staten äger helt eller
delvis 46 bolag till ett värde av
cirka 600 miljarder kronor. Ett av
dem är Lernia som sysslar med
vuxenutbildning och bemanning
och som nu föreslås få ett
ägartillskott på 150 miljoner
kronor.
Trots de hårda tiderna för den
branschen just nu anser
regeringen att Lernia åter kan ge
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en ”marknadsmässig avkastning
till staten”. Orsaken är att bolaget
kan få en viktig roll för
kompetensutveckling och
omställning efter pandemin.

Oklart om
tillskottet räcker
till återbetalningar
TISDAG 16 JUNI 2020

Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se

För de resenärer som väntar på
pengar tillbaka för inställda
resor är det inte säkert att
statens miljardtillskott hjälper.
– Flygbolagens likviditet är
under hård press och det sista
de behöver är att bli tvingade
att återbetala kunder, säger
flyganalytikern Jacob
Pedersen.
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Regeringen vill tillsammans med
sina danska ägarkollegor ge flygbolaget SAS över 12 miljarder
kronor för att rädda dem ur
coronakrisen. Bidraget har varit
efterfrågat sedan länge och det var
enligt Sydbanks analytiker, som
följer utvecklingen för SAS, ingen
överraskning att det till slut skulle
komma.
– Det var väldigt väntat att
svenska och danska staten skulle
stötta bolaget i det här, säger
Jacob Pedersen, aktiechef och
flyganalytiker på danska
Sydbank.

12,5 miljarder kronor var däremot
något över de 10 miljarder kronor
som han hade räknat med
behövdes.
– Det understryker bara hur svår
den här situationen är för SAS,
säger Pedersen.
Många kunder har fått resor
inställda under våren och vill ha
pengar tillbaka. SAS hade förra
veckan, enligt norska Bergens
Tidende, sålt resor för 6,8
miljarder norska kronor som inte
blivit av på grund av pandemin.
Än så länge har återbetalningarna
tagit tid. Många har hört av sig till
DN med berättelser om åter845

betalningskrav på tiotusentals
kronor som man inte får några
klara besked om. SAS har lovat att
skynda på med återbetalningar
och samtidigt vädjat om förståelse
för att det tar längre tid än
vanligt.
De flesta erbjuds under tiden en
så kallad ”voucher”, ett
tillgodokvitto att använda vid
ombokning i stället för att få
pengarna tillbaka.
– Det här tillskottet gör
åtminstone att det finns en chans
för dem att få pengarna tillbaka,
säger Pedersen.
Andreas Lindberg
andreas.lindberg@dn.se

”Män rekryteras
på potential –
kvinnor på vad
de redan utfört”
TISDAG 16 JUNI 2020

För första gången på sju år
minskar andelen kvinnor i
börsbolagens styrelser. Men
generellt sett går trenden åt ett
mer jämställt näringsliv, även
om det går långsamt.
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– Det gnetar på, säger Eva
Halvarsson, vd för Andra APfonden.
Sedan 2003 har Andra AP-fonden
mätt andelen kvinnor i de svenska
börsbolagens ledningsgrupper och
styrelser. Mätningen visar att ju
högre upp i hierarkin i
organisationen, desto färre
kvinnor. Nästan hälften av alla
som examineras på
utbildningarna för civilekonomer,
civilingenjörer och jurister är
kvinnor, bland de anställda är
drygt var tredje kvinna, inom
koncernledningen knappt var
fjärde och på vd-posterna är bara

var tionde kvinna – det efter en
fördubbling på tre år.
– Jag har svårt att se att
kompetensen inte finns där. Det
handlar nog om vilka möjligheter
man får och vilka möjligheter man
tar. Det kan också ha att göra med
att män rekryteras på potential
och kvinnor på vad som redan
åstadkommits, säger Eva
Halvarsson.
För 20 år sedan såg hon ett
mönster där män tog för sig mer
medan kvinnor förväntade sig att
få frågan. Det är en gammal
sanning, säger hon.
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– Jag upplever inte att det är så i
dag. Däremot kan det handla om
självförtroende och hur det
kommer till uttryck. Personen
som rekryterar eller befordrar har
ett stort ansvar. Det är viktigt att
skrapa lite på ytan och jämföra
kompetenser om en kvinna
kanske presenterar sig på ett mer
återhållet sätt än en manlig
kandidat, säger Eva Halvarsson.
Den senaste mätningen som
publiceras i dagarna visar att
andelen kvinnor i ledningarna
fortsätter öka (från 24 till 24,3
procent) medan styrelserna fått
färre kvinnor det senaste året

(från 34 till 33,7 procent). Det är
första minskningen på sju år.
– Vi har följt frågan noga och det
är ett hack i kurvan, säger Eva
Halvarsson.
Samtidigt har mycket hänt de
senaste 18 åren. Andelen kvinnor i
börsbolagens styrelser har ökat
från 6,1 procent till 33,7 procent
sedan 2002. Under samma period
har andelen kvinnor i
ledningsgrupperna ökat från 11,1
procent till 24,3 procent.
– Utvecklingen har tickat på uppåt
sedan vi började mäta. Det gnetar
på. Vad som är viktigt är att vi inte
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tappar fokus och tror att vi är
klara, säger Eva Halvarsson.
Bland börsbolagens
styrelseordförande återfinns 8,4
procent kvinnor. Mätningen visar
en positiv korrelation mellan
valberedningar med kvinnor och
styrelser med hög andel kvinnor.
Därtill har bolag som saknar
valberedning färre kvinnor i
styrelsen än övriga bolag.
Eva Halvarsson säger att hon inte
ser någon skillnad i hur män och
kvinnor prioriterar karriär och
familjeliv.
– Sverige är ett föredöme och
jämfört med kollegor i andra

länder har vi kommit långt.
Tyvärr avspeglas det inte i den
andra dimensionen, säger hon.
Hon lyfter frågan om möjligheten
att göra karriär och bli chef efter
att småbarnsåren passerat.
– Om någon väljer att ta en paus
och komma tillbaka vid 45 ska det
inte vara för sent. Personen ska
jobba i 20 år till. Viktiga
befordringar behöver inte komma
vid 25, säger Eva Halvarsson.
När och om börsbolagen kommer
att bli helt jämställda kvarstår att
se. Eva Halvarsson anser att det
beror på kultur och värderingar
och är upp till arbetsplatserna.
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– Det finns förutsättningar. Inom
statliga bolag är det mer eller
mindre jämställt både bland
ledamöter och ordförande, så det
går, säger hon.
– Det är också viktigt för privata
bolag att sätta upp mål, det ska
finnas en morot. I många fall
rekryterar man en ledning som ser
ut som man själv. Det är mer
krävande att rekrytera en vd med
annorlunda profil, men det ger
ofta mer tillbaka.
Hur covid-19 kommer att påverka
jämställdheten inom näringslivet
vill Eva Halvarsson inte spekulera
i.

– Hittills har vi inte sett det
perspektivet, men många som har
lyfts fram som hjältar under
pandemin är kvinnor, säger hon.
Ida Yttergren
ida.yttergren@dn.se
Fakta. Så görs studien
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procent går utan jobb i Sverige,
totalt närmare 455 000 personer,
enligt Arbetsförmedlingen. Bland
18–24-åringar är arbetslösheten
12,2 procent. Under förra veckan
tillkom 17 000 nya arbetslösa hos
landets arbetsförmedlingar. Det
var en högre takt än föregående
veckor under vårens pandemi,
vilket förklaras med att skolorna
nu har tagit sommarlov. De nya
arbetslösa i coronakrisens spår
uppgår till 200 000 sedan i mars.
TT

”Pengar tillbaka
för inställda
evenemang”
TISDAG 16 JUNI 2020

Den som köpt biljett till ett
evenemang som ställts in på
grund av coronapandemin ska
inte behöva betala – om inte
annat framgår i avtalet. Det
skriver Allmänna
reklamationsnämnden (ARN)
gällande två vägledande beslut
som rör inställda evenemang.
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– Om ett företag eller en arrangör
kan bevisa att det finns en
undantagsklausul för särskilda
händelser, som exempelvis
coronapandemin, och klausulen
är skälig, behöver de inte betala
tillbaka, säger Marcus Isgren, chef TISDAG 16 JUNI 2020
på ARN.
När pandemin slog till dippade
TT
framtidstron hos landets
handlare, men i takt med att
samhället börjar öppna igen
ljusnar också framtidsutsikterna,
enligt Svensk Handel. I juni stiger
deras Framtidsindikator för
butikshandeln med 9,2 enheter till
79,6. Det är dock avsevärt lägre än

E-köp bidrar till
ökat hopp inom
handeln
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vid samma period förra året och
en bra bit under den neutrala
nivån på 100.
Stört är optimismen bland ehandlarna och i juni ökar
Framtidsindikatorn för e-handeln
till 115,7, vilket är en ökning med
15,1 enheter från mätningen i maj.
”Coronapandemin har fått nya
kundgrupper, inte minst många
äldre, att hitta till näthandeln”,
säger Karin Johansson, vd på
Svensk Handel.
TT

Rusning till
provtagning redan
den första dagen
TISDAG 16 JUNI 2020

Det var högt tryck på vården
när Region Stockholm öppnade
upp covidprovtagningen för
allmänheten.
När 30 000 stockholmare
försökte boka tid samtidigt
kraschade regionens app
”Alltid öppet”. Flera personer
har även haft problem med
bokningssystemet.
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Gun Björling springer mellan
bilarna och delar ut tops och
provtagningsrör. Redan när
klockan är ett har 90 personer
varit förbi och testat sig på drive
in-anläggningen utanför
Stockholmsmässan i Älvsjö, att
jämföra med omkring 115
personer under en vanlig dag.
– Det är mycket att göra i dag och
det är så varmt. Jag håller på att
svimma.
Nu ska alla stockholmare som vill
kunna testa sig för coronaviruset.
Trycket har varit stort under
öppningsdagen, och det har varit
problem på sina håll.

För att få en tid kan man göra ett
digitalt test på regionens app
”Alltid öppet”. Där får man svara
på ett par frågor, och sedan får
man en kod för tidbokning. Men
när över 30 000 stockholmare
försökte använda appen på
måndagsmorgonen så kraschade
den. Användarna möttes i stället
av ett felmeddelande.
– Det har varit ett väldigt högt
tryck. Vi uppmanar de som kan
att ha lite tålamod och vänta med
att gå in och registrera sig, säger
Caroline Ekman,
kommunikationsdirektör på
Stockholms läns
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sjukvårdsområde, SLSO, som
ansvarar för appen.
SLSO ska nu förbättra appens
kapacitet, men drygt 10 000
personer lyckades ändå boka en
tid med hjälp av appen på
måndagen.
Till stationen i Älvsjö har det dock
sedan tidigare varit möjligt att få
en tid genom att prata med en
nätläkare på företaget Kry. En
som har gjort det är Patrik Olsson,
som kom gåendes till
teststationen i Älvsjö. Han har
känt sig febrig och hängig sedan i
torsdags förra veckan.

– Det var 16 timmars väntetid för
att få ett videosamtal på Kry. Men
annars har det fungerat bra. Det
ska bli skönt att få veta om jag har
varit sjuk.
Under måndagen har det kommit
flera rapporter om problem med
bokningssystemet.
Martin Sebelius tror att han var
sjuk i mars och ville göra ett
antikroppstest. Först hade han
svårt att komma in på ”Alltid
öppet”-appen, men till slut så
lyckades det och han fick en tid på
Synlab Medilab i Fruängen.
– Men när jag ringde dem sa de
att de bara tog drop-in. Sedan fick
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jag en tid, så då ringde jag igen
men de sa att det bara var drop-in.
Till slut åkte jag bara dit.
När han kom till testanläggningen
så kunde personalen inte hitta
hans personnummer i
bokningssystemet. Han fick till
slut ta ett blodtest, men
personalen kunde inte registrera
testet i hans namn.
– Efter att vi hållit på i 20 minuter
sa han bara att han skulle försöka
hitta mitt namn och höra av sig
om han gjorde det. Men jag
behövde i alla fall inte betala
några pengar, säger Martin
Sebelius.

Om de lyckas hitta Martin
Sebelius namn så kommer han att
få svar inom tre dagar. Även på
Karolinska universitetssjukhuset i
Huddinge har det varit problem
med att boka tid, så de som kom
dit fick köa i stället.
Det var i torsdags förra veckan
som regeringen kom överens med
Sveriges kommuner och regioner
om att bredda testningen så att
alla svenskar ska få möjlighet att
testa sig.
Karolinska
universitetslaboratoriet har fått i
uppdrag att samordna
provtagningen i

856

Stockholmsregionen. För
antikroppsteserna har ett 50-tal
olika labb och aktörer anlitats, och
de som misstänker att de har en
aktiv infektion kan få ett test
hemskickat till sig, eller gå till en
av sju mobila teststationer. Första
veckan ska regionen klara av
sammanlagt 10 000
provtagningar, men kapaciteten
ska successivt byggas ut.
Redan i april gick regeringen ut
med målet att 100 000 svenskar
ska testas för viruset varje vecka.
Men av olika anledningar har
målet aldrig nåtts och många

veckor har ungefär bara en
tredjedel så många gjorts.
Sveriges befolkning har delats in i
fyra prioriteringsgrupper för
testningen. Högst prioritet har
patienter med vårdbehov.
Därefter ska vård- och
omsorgspersonal testas, följt av
personer med samhällsviktiga
yrken. I sista hand ska den breda
allmänheten få göra coronatester.
I slutet av maj breddade Region
Stockholm
provtagningsprogrammet till att
även innefatta personer med
samhällsviktiga uppdrag, och
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sedan i måndags kan alltså vem
som helst med symtom testa sig.
Men Gun Björling på teststationen
är noggrann med att man måste
ha en bokad tid för att få komma
dit.
– Man måste ha remiss. Så försök
inte att komma hit om du inte har
det, det blir bara stökigt för oss.
DN har sökt Synlab Medilab och
Karolinska universitetssjukhuset.
Olle Bengtsson
olle.bengtsson@dn.se
John Falkirk
john.falkirk@dn.se
Dela

SL återinför
kontroller av
biljetter
TISDAG 16 JUNI 2020

På tisdagen återinförs biljettkontrollerna i SL-trafiken.
– Det här är en sommarpresent
till det hederliga och
skötsamma Stockholm, säger
trafikregionrådet Kristoffer
Tamsons (M).
Den 7 april, valde SL att stoppa
alla riktade biljettkontroller på
grund av det nya coronavirusets
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spridning. Nu återinförs
kontrollerna berättar Kristoffer
Tamsons (M) och hänvisar till
uppgifter om att fuskåkandet har
ökat stort. SL uppskattar att det
har varit 70 000 plankare i maj i
pendeltågstrafiken, jämfört med
48 000 plankare i maj förra året.
– Det gäller synlig plankning i
pendeltågstrafiken där personal
har sett folk som har plankat och
rapporterat och anmält detta,
säger Kristoffer Tamsons.
Biljettkontrollerna börjar med
visering när resenärerna stiger
ombord på lokalbanor och i
busstrafiken vid större

knutpunkter och ”för syftet
relevanta platser i SL-trafiken”.
Successivt kommer kontrollerna
att utökas.
Adam Svensson
adam.svensson@dn.se
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minister Lena Hallengren (S) vid
en pressträff på tisdagen.
Förutom rollen som vd har han
även varit rådgivare för WHO,
vice ordförande vid Karolinska
ONSDAG 17 JUNI 2020
institutet och expert i flera statliga
Det blir Richard Bergström som utredningar. Därutöver är han
får uppdraget som Sveriges
utbildad apotekare.
vaccinsamordnare. Han har
– Han har ett brett kontaktnät och
tidigare varit vd för såväl
många års erfarenhet i branschen,
läkemedelsindustriföreningen,
både nationellt och
LIF, som den europeiska
internationellt. Det ger honom en
motsvarigheten, EFPIA.
stark position att påbörja arbetet
Richard Bergström får ansvaret
omedelbart på måndag. Han ska
för att tillsammans med regebidra till att möta internationella
ringen se till att få ett vaccin till
processer och behov. Pandemin är
Sverige. Det meddelade socialglobal, och vaccineringen måste

Richard
Bergström blir
vaccinsamordnare
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också vara global, säger
socialminister Lena Hallengren
(S).
Hallengren betonar att Sverige
och världen fortfarande befinner
sig mitt i pandemin, men säger
också att processen med att ta
fram ett vaccin går framåt i
rekordsnabb takt.
– Det är en plikt som svensk och
som en person från
läkemedelsbranschen att hjälpa
till, säger Richard Bergström om
sitt nya uppdrag.
Han tror att en storskalig tillgång
på vaccin kan finnas redan i slutet
på året eller i början av nästa år.

Samtidigt som det finns många
intressanta försök som ligger
långt fram, kan de också vara mer
riskabla, menar han.
– Jag måste sätta mig in i
situationen som råder mellan
länder och företag. Jag tycker inte
frågan om en köordning är
relevant. Företrädare för
läkemedelsindustrin vill ha en
ordning för hur det ska
genomföras globalt, det ska inte
vara en huggsexa utan en sansad
situation. Jag tog uppdraget för
att regeringen har samma
inställning till det globala samarbetet, säger Richard Bergström.
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I förra veckan meddelade regeringen att Folkhälsomyndigheten
får låna upp till två miljarder
kronor för att kunna vara med och
buda på ett kommande
coronavaccin hos
ONSDAG 17 JUNI 2020
läkemedelsföretagen.
Werlabs omfattande redoOlle Bengtsson
visning ger en bra bild över
olle.bengtsson@dn.se
läget i Sverige. Det säger
statsepidemiolog Anders Tegnell. Men först i nästa vecka
kommer Folkhälsomyndigheten
med nya rekommendationer
som hjälper dem som fått ett
positivt svar att veta om de

Tegnell: Allt talar
för att man blir
immun
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vågar umgås med sina äldre
släktingar igen.
Anders Tegnell säger att studien
är ganska representativ för den
svenska befolkningen och att dess
specificitet, 99,6 procent, är så bra
att risken för att en enskild person
ska få ett felaktigt svar på om han
eller hon haft smittan är ”väldigt
liten”:
– Om man får ett positivt svar kan
känna man känna sig ordentligt
säker på att man har haft
sjukdomen. Allt vi känner till talar
också för att man är immun.
Den stora frågan kan Anders
Tegnell och

Folkhälsomyndigheten ännu inte
ge något svar på – om man haft
smittan, innebär det då att man
kan träffa sina äldre släktingar
och umgås som om man vore
frisk?
– Vi tittar på den saken och jag
tror att vi kan presentera våra
rekommendationer tidigt nästa
vecka. En av de viktigaste
aspekterna är hur det skulle
kunna påverka de äldres sociala
situation.
Men man ska inte ta ett positivt
svar som intäkt för att man kan
röra sig som vanligt?
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– Nej, och det finns ju en solidaritetsaspekt i det här. Det
vore väldigt konstigt om vissa i
befolkningen inte håller avstånd
medan andra gör det. Det står ju
inte tatuerat i pannan om du är
immun.
En grupp som inte påverkas är
sjukvården. Oavsett om en
sjuksköterska eller läkare har fått
ett positivt antikroppssvar eller
inte så ska alla fortsätta att bära
skydd, menar Tegnell.
– De skyddar ju åt båda hållen så
att man inte flyttar smittan mellan
olika patienter. Den

rekommendationen tror jag inte
kommer att ändra sig.
Så vad vet vi om hur länge antikroppar kan skydda?
– Eftersom sjukdomen bara har
funnits ett halvår så vet vi inte
mer än det. Men det finns inga
verifierade fall att någon har fått
sjukdomen två gånger. Det är nog
så att man får en immunitet som
nog är ganska bra och som liknar
andra immuniteter som vi har.
Ska vi hoppas på att de som
smittats och utvecklat antikroppar
kommer att vara immuna in i
hösten?
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– Det tycker jag känns rimligt. Det
finns inga signaler än om att man
skulle tappa den.
Clas Svahn
clas.svahn@dn.se

”Det finns inga
tecken på att vi
har ny peak på
gång”
ONSDAG 17 JUNI 2020

Över 50 000 bekräftade fall av
covid-19 har rapporteras i Sverige.
En markant ökning som enligt
Folkhälsomyndigheten kan
förklaras av ökade tester.
– Tyvärr har det tolkats i
internationella medier som att
vi har en ny uppgång och inte
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nått en peak. Det är helt fel,
säger statsepidemiolog Anders
Tegnell.
48 nya dödsfall med koppling till
covid-19 har rapporterats det senaste dygnet.
Antalet bekräftade sjukdomsfall
har ökat kraftigt den senaste
tiden, något som enligt
statsepidemiolog Anders Tegnell
kan kopplas till en omfattande
ökning av antalet tester. Totalt har
nu 53 323 sjukdomsfall bekräftats.
– Det finns inga tecken på att vi
har någon ny peak på gång, säger
Anders Tegnell.

Under tisdagen intensivvårdades
244 personer på grund av
covid-19, totalt gavs 510 personer
intensivvård i landet.
– Vi har haft ungefär tio dagar
med färre än 300 patienter med
covid-19 som vårdas på intensivvården. Det är en trend som vi
måste få ner ytterligare, men den
håller i sig i alla fall, säger Taha
Alexandersson, ställföreträdande
krisberedskapschef vid Socialstyrelsen.
Folkhälsomyndigheten betonade
under tisdagens presskonferens
vikten av att människor fortsatt
följer myndighetens
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rekommendationer även under
sommaren.
– Försök att resa med färdmedel
där man kan hålla avstånd, undvik
trängsel så mycket som möjligt,
undvik större festligheter, säger
Anders Tegnell.
Särskilt viktigt är det att personer
som tillhör riskgrupper följer
rekommendationerna.
– Smittspridningen måste ner ytterligare, annars finns det risk
för att det blir en mycket tuff
sommar för de som arbetar inom
vård och omsorg, säger Taha
Alexandersson.

Runt om i världen har fall av klustersmitta dykt upp, till
exempel i Peking där ett utbrott
med över 100 smittade kopplas till
en matmarknad i staden.
– Det finns lite rykten om mindre
kluster, men vi har inte sett
jättemycket här i Sverige, säger
Anders Tegnell.
Är det för att ni inte arbetat med
smittspårning på samma sätt som
görs i andra länder eller vad beror
det på?
– Det kan delvis bero på det. Jag
tror att man ser klustren tydligare
när man har en väldigt låg
smittspridning i bakgrunden, nu
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har vi en ganska hög
smittspridning och då finns det en
risk att i alla fall mindre kluster
döljs av det.
I förra veckan satsade regeringen
5,9 miljarder på att öka testningen
och stärka arbetet med
smittspårning av covid-19.
Folkhälsomyndigheten arbetar nu
med en konkret plan för hur den
ökade smittspårningen ska se ut i
praktiken.
Agnes Laurell
agnes.laurell@dn.se

Tvåbarnsmamman
Yanina blev bara
39 år – avled i
misstänkt
covid-19
ONSDAG 17 JUNI 2020

I helgen publicerade DN artikeln
”En dag, 118 liv”. Där berättade
anhöriga om många av dem
som avled i covid-19 den 15
april, en av de dödligaste
dagarna under
coronapandemin i Sverige.
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Yanina Lucero var också en av
dem. Nu berättar hennes man
Cristian Lucero om sin hustru,
som bara blev 39 år gammal.
Cristian Lucero är på kyrkogården
första gången vi pratar. Det är för
svårt för honom att berätta och
gråten vill aldrig ta slut.
Hans fru Yanina Lucero var bara
39 år när hon avled i vad som tros
vara covid-19 den 15 april i år.
Två månader senare berättar nu
Cristian Lucero om vem hans
hustru var. De gifte sig den 27
oktober 2007 och levde
tillsammans i Sollentuna med sina
två barn, 10 och 15 år gamla.

– Barnen och familjen var allt för
henne och hon gjorde allt för dem.
Hon var familjens pelare, säger
Cristian Lucero.
– Hon var en fantastisk kvinna,
alltid glad, social och brydde sig
om andra. Hon var diakon och
jobbade även som ungdomsledare
i KFA (Kyrkan för alla).
Cristian Lucero berättar med
stolthet samtidigt som tårarna
rinner. Han skrattar när han
minns henne.
– Hon hade alltid tid för att dansa.
Yanina kunde sätta på musik på
morgonen och börja dansa. Det
slutade alltid med att vi alla i
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familjen började dansa med. Hon
såg alltid positivt på livet och det
fanns alltid tid för dans.
– Men att sjunga var hennes stora
passion och hon sjöng så otroligt
bra också.
I helgen publicerade DN
reportaget ”En dag, 118 liv”. Där
berättade anhöriga om många av
de som avled i covid-19 den 15
april, vilket var en av de
dödligaste dagarna hittills i år. 118
människor dog i covid-19 den
dagen.
Som många andra anhöriga som
DN har varit i kontakt med kom

beskedet om Yanina Luceros död
som en chock för hennes make.
– När hon blev sjuk fick vi först
höra att det inte skulle vara någon
fara eftersom hon bara var 39 år
gammal. Hon hade inga
bakomliggande sjukdomar heller
och var frisk.
Hon var sjuk i flera veckor och
hade svåra andningsproblem,
feber och diarré, berättar hennes
man. Hennes man tog henne till
sjukhus.
– Men vi fick veta att det var fullt
och skickades hem.
Efter att Yanina Lucero skickats
hem blev hon sämre och sämre för
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varje dag som gick. Förutom feber
hade hon andningssvårigheter.
– Efter flera dagar när hon knappt
kunde gå så kom en akutbil och
hon fördes till Huddinge sjukhus.
Där blev hon nedsövd och lades i
respirator.
Flera gånger trodde Cristian
Lucero att hans hustru var på väg
att bli bättre, men natten till den
15 april avled hon på sjukhuset,
enligt maken utan att ha testats
för covid-19.
För Cristian Lucero är det
fortfarande svårt att ta in att hon
är borta.

– Vi saknar henne varje dag och
jag ser att mina barn lider och
fortfarande inte kan förstå att
mamma är borta.
Viviana Canoilas
viviana.canoilas@dn.se
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Läkarpanelen
svarar på läsarnas
coronafrågor
ONSDAG 17 JUNI 2020

Kan vi förvänta oss en andra
coronavåg i höst? När får jag
träffa barnbarnen och hur
smittar egentligen covid-19? I
dag får DN:s läsare chansen att
ställa sina frågor om
coronaviruset till en läkarpanel
med expertkunskaper inom
flera områden.
– Alla frågor kring covid-19 är
välkomna, säger Tobias Alfvén,

barnläkare på Sachsska barnoch ungdomssjukhuset och
vice ordförande i
Läkaresällskapet.
Läkaresällskapet och dess
medlemsföreningar har tagit fram
en expertpanel bestående av
läkare med specialiteter inom
alltifrån infektion till intensivvård
och smittspridning som står redo
att svara på DN-läsarnas frågor
mellan klockan 16 och 17 på
onsdagen.
Sist de chattade med läsarna var
intresset så stort, och frågorna
rasade in i hundratals, att alla inte
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kunde få svar. Nu får läsarna en
andra chans.
– Vi uppskattade alla möjligheten
till att direkt interagera med DN:s
läsare och svara på så många bra
och kloka frågor, säger Tobias
Alfvén.
Vilka frågor saknade ni och vill ha
nu?
– Vi blev översvämmade av frågor
och hann tyvärr inte svara på alla
frågor förra gången. Vi ser fram
emot nya frågor om alltifrån själva
viruset, till symtom, smittsamhet
och långtidseffekter, och ja, ibland
dyker det upp frågor som kanske
ingen av oss tänkt på. Så alla

frågor kring covid-19 är välkomna
och vi ska göra vårt bästa för att
svara på så många som möjligt.
Varför är det viktigt att möta
läsarna?
– Det finns så många frågor kring
covid-19 och ibland också rykten
och tyckande. Vi ser till att våra
svar är baserade på vetenskap och
på våra erfarenheter från
praktiskt arbete med covid-19patienter. Jag tycker att vi har en
skyldighet att dela med oss av vår
kunskap och våra erfarenheter.
Läkarpanelen står redo mellan
klockan 16 och 17 men chatten
öppnar några timmar tidigare så
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att så många som möjligt får
chansen att ställa frågor.
Svenska läkaresällskapet är
läkarkårens oberoende,
vetenskapliga
professionsorganisation, en ideell, ONSDAG 17 JUNI 2020
partipolitiskt och fackligt obunden Uddevalla. Ingen dödsorsak är
förening.
fastställd – i fallet med 17-åriga
DN
Wilma Andersson i Uddevalla –
men åklagaren menar ändå att
det är bevisat att den åtalade
mannen gjort sig skyldig till
mord och ska dömas till livstids
fängelse.
– Han tagit livet av en person
som inte var vuxen och som var

Åklagaren yrkar
på livstids
fängelse
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skyddslös och i en
beroendeställning, säger
åklagare Shahrzad Rahimi som
biträder Jim Westerberg i målet.
Den 23-årige före detta
pojkvännen till Wilma Andersson
står åtalad för mord och brott mot
griftefriden. Det tyngsta beviset är
den kroppsdel som hittats i hans
lägenhet, men som inte kunnat ge
svar på hur eller när Wilma
Andersson dog.
Åklagarsidan anser ändå att
bevisen räcker: Grannarna hör
skrik och dunsar den kväll då alla
livstecken upphör från Wilma
Andersson. Det hittas blodspår

och dna i bostaden och 23-åringen
berättar olika saker i olika förhör.
Dessutom visar han en stor
likgiltighet när andra letar efter
Wilma.
– Det är ett avvikande beteende
från hans sida. Han som var så
kontrollerande, även efter de
gånger han tidigare gjort slut med
henne. Nu gör han inte ett dyft!
Åklagaren yrkar på lagens
strängaste straff – livstids
fängelse – men räknar med att
rätten kommer att vilja göra en
stor rättspsykiatrisk undersökning
innan straffet fastställs.
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Målsägarbiträdet Robert Mjösén
inledde sin slutplädering med att
beskriva läget för Wilmas familj.
– Första gången vi träffades hade
de hopp om att hitta henne vid liv.
Det blev snart därefter uteslutet.
Sedan dess vill de bara hitta hela
Wilma och få ett värdigt avslut på
mardrömmen de beskriver, säger
Mjösén, som delar åklagarens
uppfattning att 23-åringen begått
ett brutalt brott och bör dömas till
livstids fängelse.
Beatrice Rämsell, som försvarar
23-åringen, säger i sin plädering
att rättsväsendet tidigt bestämde
sig för att Wilma Andersson

dödats av just expojkvännen. När
han grips första gången är det till
exempel för mord, inte
människorov, som är det vanliga
vid försvinnanden.
– De satte sig i en fälla de aldrig
kommit ur, säger Rämsell och ber
att tingsrätten inte ska upprepa
mönstret.
Hon tror också att många av de
som vittnat om pojkvännens
tidigare våldsamheter mot Wilma
gjort efterhandskonstruktioner.
– Det kan vara mänskligt, men om
familjen verkligen tyckte att
Wilma levde ett eländigt liv med
pojkvännen, varför tog de henne
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inte därifrån, undrar advokaten
och underkänner åklagarens
motiv till mord.
Sedan ifrågasätter hon
tidpunkten, platsen och metoden
bakom det påstådda mordet och
landar i att 23-åringen borde frias.
Han har själv hela tiden nekat till
brott.
Det tyngsta beviset – kroppsdelen
– kallar Rämsell ett mysterium.
Att den finns i lägenheten och har
hans avtryck på sig är besvärande,
säger hon, men det är också
märkligt att det tar poliserna elva
dagar att hitta kroppsdelen.

– Hela Uddevalla surrar av
människor som letar efter en
saknad Wilma. Jag vill inte tro att
poliser är så slarviga att de ska ha
missat att det finns en kroppsdel
som tillhör henne i en öppen
garderob, säger Beatrice Rämsell.
Rätten måste nu ta ställning till
när dom kan meddelas och om en
rättspsykiatrisk undersökning ska
göras. Det beslutet meddelas
klockan 14.00 på onsdagen.
Kristina Hedberg
kristina.hedberg@dn.se
mikael.holmstrom@dn.se
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Sju års fängelse
för grova
barnvåldtäkter
ONSDAG 17 JUNI 2020

En man i 35-årsåldern döms av
Skaraborgs tingsrätt till sju år
fängelse för bland annat flera fall
av grov våldtäkt mot barn och
sexuellt ofredande. Han ska
dessutom betala 290 000 kronor i
skadestånd till sitt offer. Mannen
har under flera år utsatt en flicka
under tio år för en rad sexuella
övergrepp. Tingsrätten

konstaterar att de funnit det styrkt
att mannen gjort sig skyldig till
”våldtäkt mot barn vid ett flertal
tillfällen”. Rätten skriver att
flickan ”har framstått som mycket
trovärdig och hennes berättelse
framstår som tillförlitlig.”
Mannen döms också för flera fall
av sexuellt ofredande, utnyttjande
av barn för sexuell posering och
barnpornografibrott. Det fanns
även ett åtal för sexuellt ofredande
av en annan underårig flicka. Men
i det fallet ogillade rätten åtalet.
Han har hela tiden nekat till brott.
TT
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Polis sköt
varningsskott vid
insats i Värnamo
ONSDAG 17 JUNI 2020

Polisen sköt varningskott i
samband med en insats i
Värnamo i Jönköpings län på
tisdagen.
– Det var ett ärende där två
personer skulle kontrolleras,
polispatrullen fick skjuta
varningsskott men ingen
skadades, säger Björn Öberg,

presstalesperson vid polisen i
region Öst.
De två personerna, en i 20årsåldern och en i 25-årsåldern,
kunde sedan gripas. Vad det var
för ärende eller vilken kontroll
som skulle genomföras ville
polisen inte gå in på.
Det var i går också oklart vilken
brottsrubricering händelsen skulle
få.
TT
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Protester mot
staty av svensk
slavhandlare
ONSDAG 17 JUNI 2020

Statyn av köpmannen och
slavhandlaren Louis De Geer i
Norrköping väcker debatt.
Kritiker vill se att statyn
försvinner, skriver SVT.
Statyer av tidigare slavägare välts
runt om i världen i svallvågorna
av demonstrationerna som följt
efter amerikanen George Floyds
död. Debatten har nått Sverige där

statyn av köpmannen Louis De
Geer i Norrköping nu möter
kritik. Enligt kommunstyrelsens
ordförande Lars Stjernkvist (S)
har invånare lämnat in
synpunkter på statyn.
– En del medborgare har hört av
sig och politiker har ställt frågan.
Men vi ska inte radera vår
historia, säger han till SVT.
TT
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Socialstyrelsen:
Låt kvinnor ta
hpv-test själva
ONSDAG 17 JUNI 2020

På grund av coronapandemin har
screeningen för livmoderhalscancer helt eller delvis pausats i
flera av landets regioner. Socialstyrelsen vill därför införa en
tillfällig provtagning, som gör att
alla i screeningprogrammet kan ta
provet själva.

Syftet med provet är att se om
man har en infektion med humant
papillomvirus, hpv, vilket är den
vanligaste orsaken till
livmoderhalscancer.
Tanken är att kvinnor mellan 23
och 64 år själva tar ett test och
sedan skickar det till ett
laboratorium.
Planen är att reglerna ska börja
gälla i mitten av juli, och fram till
och med juni 2021.
TT

881

Volvos vd: Måste
parera effekterna
av covid-19
ONSDAG 17 JUNI 2020

Lastbilstillverkaren AB Volvo
säger upp 4 100 tjänstemän,
varav 1 250 i Sverige.
– Vi gör det för att anpassa oss
till den nedgång som
coronaviruset har orsakat. Men
vi prioriterar satsningen med
eldrift och självkörande fordon
för att ta marknad när detta är
över, säger vd:n Martin
Lundstedt till DN.

Årets första tre månader innebar
sänkt omsättning, vinstras och en
rejäl nedgång i orderingången.
Vd:n Martin Lundstedt skrev i
kvartalsrapporten att ”vi är på väg
in i en tuff tid”.
De orden blev allvar på riktigt på
tisdagen, när buss- och lastbilskoncernen meddelade att man
drar ner 4 100
tjänstemannatjänster globalt,
varav 15 procent gäller konsulter.
För Sveriges del handlar det om 1
250 personer, med en något högre
andel konsulter:
– Vi drar ned brett i Sverige, men
vi kommunicerar ännu inte precis
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vilka arbetsplatser som berörs, säger Martin Lundstedt.
Varför gör ni detta?
– För att parera de bestående
effekterna av covid-19, som ju är
lägre efterfrågan på våra
produkter och tjänster. Vi har
gjort löpande anpassningar efter
hand, och nu fortsätter vi för att
ha rätt balans framöver.
AB Volvo har hittills använt sig av
korttidspermittering i Sverige, och
liknande lösningar i andra länder.
Med tanke på nedgången i
produktionen så är frågan om
dagens besked kommer att följas
av ett liknande på arbetarsidan:

– Jag kan förstås inte i något läge
säga att allt ska förbli som det är
nu, men vi gör bedömningen att vi
klarar detta med den inbyggda
flexibilitet vi har på
kollektivsidan. Det handlar bland
annat om tidsbanker och en
blandning av temporära och fasta
tjänster, säger Martin Lundstedt.
Vilka ljuspunkter finns det just
nu?
– En grundläggande är ju att allt
fler länder bedömer att de har
kontroll över hälsa och säkerhet
och gradvis öppnar upp, och att
handeln börjar komma i gång. En
annan är att Sverige och andra
883

länder har vidtagit kraftiga
åtgärder mot pandemin och
tydligt pekat på att vägen ut ur
krisen ska vara hållbar. Det
gynnar Volvo.
Inför en väntande ”vanlig” lågkonjunktur började Volvo växla
ned redan i höstas, men man gjorde det som en stark spelare på
en hård världsmarknad. När 2019
summerades pekade företaget på
en minskad orderingång, men
man slog ändå de flesta
analytikers förväntningar.
Företaget har utnyttjat
högkonjunkturen till att öka
försäljning och vinst samtidigt

som man medvetet satsat på
forskning och utveckling.
Försäljningen ökade från 283 till
432 miljarder mellan 2014 och
2019. Under samma tid tjänade
bolaget 113 miljarder.
Det motsvarar Sveriges avgift till
EU i tre år. Samtidigt har man
samlat så mycket i ladorna att
man nu har en välfylld kriskassa.
Det gör att man kan fortsätta
hårdsatsa på den nya
affärsenheten Volvo Autonomous
Solutions, som drogs i gång vid
årsskiftet.
Här fortsätter arbetet med
uppkopplade fordon, men också
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vidareutvecklingen av eldrift och
av självkörande lastbilar och
anläggningsmaskiner som kan
transportera mycket gods längs
fördefinierade rutter.
– Vi ligger redan långt framme
när det gäller koldioxidfria
lösningar. Vår absoluta
förhoppning är att en fortsatt
satsning på detta gör att vi tar
marknadsandelar när pandemin
är över, säger Martin Lundstedt.
Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se
Fakta. AB Volvo

Tillverkar lastbilar, bussar,
anläggningsmaskiner och
fartygsmotorer.
Koncernen har cirka 100 000 anställda globalt. Omkring 20 000
av dessa finns i Sverige.
Volvo har
produktionsanläggningar i 18
länder.
Under 2019 omsatte AB Volvo
runt 432 miljarder kronor.
Huvudkontoret ligger i Lundby, på
Hisingen i Göteborg.
Bland koncernens lastbilsmärken
finns, förutom Volvo, franska
Renault, amerikanska Mack och
japanska UD.
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Efter beskedet om uppsägningar
steg aktien med 5,5 procent.

Analytiker: Detta
var ett väntat
besked
ONSDAG 17 JUNI 2020

För Hampus Engellau, fordonsanalytiker på Handelsbanken,
kom AB Volvos besked om
uppsägningar inte som någon
överraskning.
– Även om produktionen sakta
har startat igen, kommer inte
efterfrågan tillbaka direkt, säger
han.
Ett produktionsstopp under våren
följt av större försiktighet på
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grund av pandemin sätter fortsatt
käppar i hjulen för Volvokoncernen.
– Även före detta hade vi en
avmattning i lastbilsindustrin,
men pandemin blev en katalysator
som påskyndade utvecklingen.
Man måste räkna med att
återgången kommer att ta ganska
lång tid.
Fler besked av den här typen är
enligt honom att vänta.
– Fordonsbolagen är mer
konjunkturkänsliga vilket gör att
de drabbas hårdare av pandemin.
När efterfrågan ryker minskar
utnyttjandegraden vilket innebär

att åkare kan behålla lastbilarna
längre, säger Engellau.
– Sedan är det så att företagen
under långa konjunkturnedgångar
tenderar att släppa lite mer
personal än vad de behöver.
Under konjunkturuppgångar har
man olika projekt som inte är
direkt väsentliga för att driva
verksamheten men som är bra att
ha. Men när det vänder fokuserar
man på dem som man måste ha.
15 procent av de som ska sägas
upp är konsulter, de åker alltid ut
först.
Är det värre för AB Volvo än för
konkurrenterna?
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– Alla lastbils- och bilbolag måste
göra neddragningar. Men även
verkstadsindustrin kommer att
tvingas minska sina kostymer,
men mer gradvis och inte lika
mycket eftersom de inte tappar
lika stora volymer.
Hur framtiden ser ut vågar inte
Hampus Engellau sia om eftersom
utvecklingen påverkas av hur
snabbt hela samhället återgår till
det normala.
– Man räknar med att det
kommer att se ut på det här viset
under hela året. Jag tror att man
kommer att justera upp
volymerna nästa år men sen hur

graden i återhämtningen blir och
hur lång tid den tar beror på hur
pandemin utvecklas.
Tidigare i våras varslade
personbilstillverkaren Volvo Cars
1 300 tjänstemän. En
kombination av coronakrisen och
den allmänna
strukturomställningen,
exempelvis mot produktion av
elbilar, uppgavs ligga bakom
varslet.
Marina Ferhatovic
marina.ferhatovic@dn.se

888

begravningsbyrå. Planen var
aldrig att stanna kvar, men mer än
40 år senare ångrar han sig inte.
– Det finns egentligen inget bättre
jobb än det här. Vi får träffa och
hjälpa folk i deras sorg, säger
ONSDAG 17 JUNI 2020
Gunnar Cardell, som driver
Coronapandemin fortsätter att
skörda sina offer. Mitt i all sorg Cardells begravningsbyrå.
Han får medhåll av medarbetaren
rustar sig Cardells
Gabriella Wessman. För drygt ett
begravningsbyrå för fler
begravningar. DN har följt med och ett halvt år sedan ville hon
småföretaget en dag på jobbet. göra något som kändes
betydelsefullt. Den tidigare tvDet hela började med att en
anställd gick i pension. Den då 22- journalisten sadlade om till
begravningsrådgivare.
årige Gunnar Cardell började
– Jag är projektledare ut i
hjälpa till på sin pappas
fingerspetsarna. Man kan nästan

”En begravning
är nästan som
direktsändning”
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jämföra en direktsändning med en
begravning, det är här och nu och
allt måste bli bra på det första
försöket, säger hon.
Här i Sofia kyrka ekar det medan
Gabriella Wessman pratar.
Tillsammans med prästen Arne
Nilsen förbereder hon
eftermiddagens begravning.
Gabriella Wessman låter ögonen
vila på urnan, som står i mitten av
kyrkan. I coronatider är det allt
fler som väljer bort den
traditionella kistan.
– Är allt verkligen symmetriskt?
Gabriella Wessman blir tyst i
några sekunder. Till slut flyttar

hon på både ljusen och
blommorna med några
millimeter.
– Man måste nog vara ett
”kontrollfreak” för att jobba med
det här, tillägger hon.
Hittills har begravningsbyråerna
klarat sig undan coronakrisen.
Vissa har till och med mer att göra
just nu. Dessutom känns arbetet
allvarligare, berättar Gabriella
Wessman.
Bland annat har man börjat filma
begravningarna. Via en videolänk
kan anhöriga se ceremonin. I dag
följer ungefär fem personer
begravningen på avstånd.
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– Det är en extra anspänning när
vi riggar upp allting. Det känns
jätteansvarsfullt, allt måste ju
fungera, säger Gabriella
Wessman.
Många anhöriga drar sig för att
kontakta begravningsbyråerna,
trots att någon har avlidit. Flera
hoppas på bättre tider, anar
Gabriella Wessman. Ett ögonblick
då fler släktingar kanske kan
delta.
– Det märks så tydligt att folk inte
får ta ett ordentligt farväl. Man
kan ju till exempel inte besöka sin
släkting om den har covid-19. Det
är först här på begravningen som

man får en chans att säga farväl,
säger hon.
Samtidigt kan det bli en utmaning
för begravningsbyrån. Enligt den
svenska lagen ska gravsättning
eller kremation ske inom en
månad från dödsdagen.
Trots det håller sig Gabriella
Wessman lugn. Det finns helt
enkelt inte tid för att stressa eller
oroa sig. När det väl är dags för en
begravning ligger allt fokus på
arbetet. Nästan 50 beslut ska tas,
till exempel leveransen av
blommor eller ordna en mikrofon
till solisten.
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Det är först under ceremonin som
Gabriella Wessman lutar axlarna
bakåt. Tillsammans med de
anhöriga tar hon i och sjunger
psalmerna.
Raffaella Lindström
raffaella.lindstrom@dn.se
Fakta. Så här slår coronakrisen
DN har frågat Sveriges
begravningsbyråers förbund hur
de anställda påverkas av
coronautbrottet. Så här svarar
förbundsdirektören Ulf Lernéus.
– Många anhöriga har ställt in
eller bokat om begravningarna.
Det brukar normalt sett aldrig

hända. Efter det kom gränsen på
50 personer och då kom alla
avbokningar på
minnesceremonierna.
– Omsättningen påverkas så klart.
Man kanske har förberett sig för
att 70 personer ska delta och
sedan kommer 15.
– Många har börjat livestreama
begravningarna. Vårt tips är att
man alltid ska vara två som
samarbetar. Det blir jättestressigt
om du ska ta emot blommorna,
möta de anhöriga och filma.
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LO sågar det nya
förslaget till akassa
ONSDAG 17 JUNI 2020

Den som har stark ställning på
arbetsmarknaden får stämpla
längre än den som hankar sig
fram med inhopp, enligt förslaget
till ny a-kassa.
– Det här gynnar bara de med
höga inkomster och trygga
anställningar, säger Susanna
Gideonsson, ny LO-ordförande.

A-kassan ska baseras på inkomst
och inte arbetad tid som gäller i
dag, föreslår utredaren Maria
Hemström Hemmingsson.
Förslaget ska också träffa fler, är
tanken, men inte kosta mer för
staten, enligt utredarens direktiv
från politikerna.
– Det kan inte vara
kostnadsneutralt och omfatta fler.
Då är det bara en försämring,
säger Susanna Gideonsson.
TT
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600 000
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personer bedöms vara inskrivna
som arbetslösa i början av nästa
år, enligt ett pressmeddelande
från Arbetsförmedlingen.
Långtidsarbetslösheten väntas
öka till historiskt höga nivåer.
TT

”Ge äldrepersonal
samma skydd som
sjukvården”
ONSDAG 17 JUNI 2020

Smittspridning. Besöksförbudet
på äldreboenden förlängs. Det är
sorgligt, särskilt för dem som har
sin livspartner eller enda vän på
äldreboende.
Det har aldrig varit deras fel. Det
är personalen som dragit in smitta
till äldreboenden – unga
timvikarier som hoppar in och ut.
Personalen åker kollektivt,
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handlar i gallerior och bor med
sina familjer och fortsätter
vardagen som om inget har hänt.
Dessa personer arbetar
kroppsnära i äldrevården och går
från rum till rum. De har ingen
sjukvårdsutbildning eller begrepp
om smittspridning. Vissa klarar
inte att läsa en skyddsinstruktion
på svenska.
Det är fortfarande bland
vårdpersonal utanför sjukvården
som skyddsinsatser behövs:
plasttofflor, förkläde, handskar,
munskydd och visir och ett system
av slussar, det vill säga samma
rutiner som infektionspersonal

har, för att skydda riskgrupper
från personalen.
För det är personalen som är
största smittspridarna – inte
anhöriga.
Gunilla Boivie, Bromma
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september 2019 är jag inte nöjd.
Men utifrån min begränsade
förståelse för den svenska
kulturen är jag inte heller
förvånad.
Svenskar älskar individuell frihet.
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Dessutom är mitt allmänna
intryck att människors förtroende
Kines-australier i Sverige
för regeringen är mycket högre
Covid-19 har dödat nästan 5 000
här än i de andra demokratiska
människor i Sverige. Av större
länder är dödstalet per capita det länder jag har bott i. Det är därför
femte högsta i världen och mycket naturligt att myndigheterna ger
medborgarna frihet att följa
högre än andra nordiska länder.
rekommendationer i stället för att
Som utlänning (kines-australisk,
stifta lagar.
tidigare bosatt i USA och sju
andra länder) som flyttade hit i

”Svenskarna
måste ompröva
sin frihet”
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Men Folkhälsomyndigheten kan
inte anta att folk vet vad de måste
göra, för många vet inte.
Det betyder inte att människor
här är själviska; ibland glömmer
man helt enkelt att följa
rekommendationerna. ”Oj, billiga
tomater på Willys!” Du plockar
ivrigt upp några och märker inte
att någon annan står nära dig.
Den stora andelen ensamhushåll
visar att svenskar är för vana att
göra saker på sitt eget sätt. Men i
fallet med covid-19 är det enda
sättet att minska antalet dödsfall
att göra juridiska begränsningar.

I Sverige har jag lärt mig vad
jantelagen är. Men på något sätt
verkar detta påstått ödmjuka land
inte kunna ta till sig strategier
från resten av världen och inte ens
lyssna på
världshälsoorganisationen WHO.
Här har jag också lärt mig vad
begreppet ”lagom” innebär. Borde
det inte i tider som dessa
tillämpas på balansen mellan
frihet och begränsningar? Jag tror
att svenskars djupa önskan om
frihet kanske omedvetet spelar
den största rollen.
Jag uppmanar nu folket och
regeringen att ompröva ordet
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frihet. Kom ihåg att friheten att
skada människor, med avsikt eller
oavsiktligt, också är en slags
frihet. Med respekt för jantelagen
avslutar jag med att säga att jag
helt klart har mer att lära mig om ONSDAG 17 JUNI 2020
Nu går Stockholms stad vidare
den svenska kulturen.
med den omstridda
Yichen Shi, Uppsala, fil dr i
försäljningen av Vällingby
teoretisk fysik
centrum. Det ska ut på
marknaden och i höst kan
hugade köpare lägga bud.
– Jag hoppas att det är ett
lugnande besked till
Vällingbyborna att
kulturverksamheten blir kvar i
stadens ägo, säger

Staden letar köpare
av Vällingby
centrum
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fastighetsborgarrådet Dennis
Wedin (M).
Oppositionsborgarrådet Clara
Lindblom (V) är fortsatt kritisk till
försäljningen.
– Det är bra att Dennis Wedin har
hörsammat våra förslag om att
undanta kulturbyggnaderna och
att kvartersmarken fortfarande
ska vara offentlig plats. Men även
om de hittar en pålitlig köpare
finns det ingen juridisk möjlighet
att binda dem vid de här villkoren
under lång tid – och ingen
möjlighet att hindra dem från att
sälja centrumet vidare. Det finns
inga garantier, säger hon.

Clara Lindblom menar att det är
viktigt att de allmännyttiga
bostadsbolagen har ett ansvar för
kulturhistoriskt intressanta
miljöer, särskilt i ytterstaden.
– Allmännyttan tar också ett
större samhällsansvar, de har till
exempel underlättat för
lokalhyresgäster under
coronakrisen, säger hon.
Vällingby centrum har värderats
till två miljarder kronor. Så sent
som 2008 avslutades fem års
renovering av centrumet, vilket
kostade Stockholms stad tre
miljarder.
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– Två miljarder är vad centrumet
har värderats till. Nu får vi veta
var marknaden står och om den
har påverkats av
coronapandemin, säger Dennis
Wedin.
Det som ska säljas är framför allt
uppåt 90 butiker samt
lagerlokaler och restauranger.
– Vi tar särskild hänsyn till
kulturverksamheten här. Trappan
med Kulturhuset Stadsteatern,
biografen Fontänen, fritidsgården
och biblioteket kommer även
fortsatt att ägas av staden.
Kulturskolan kan skriva ett

långtidsavtal på uppåt 20 år med
en ny ägare.
Dennis Wedin påpekar att en ny
ägare inte kan göra några stora
förändringar, utseende och
fasader kan inte ändras.
Riksantikvarieämbetet har klassat
Vällingby centrum som en
kulturhistoriskt intressant miljö.
Men alla Västerortsbor är inte
positiva till en försäljning.
Partipolitiskt oberoende Vårt
Vällingby/ Nätverket Västerort
har lämnat in protestlistor med
tusentals namn till Wedin. De
anser att ett gemensamt ägt
Vällingby centrum behövs för att
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bevara och förvalta den
kulturhistoriskt viktiga ABCstaden och för att undvika
chockhöjning av hyror som
tvingar lokala butiker och andra
småföretagare att stänga.
De menar också att viktig
samhällsservice ska finnas kvar
och att kulturen fortsatt ska finnas
tillgänglig i förorten
Hur möter du Västerortsbornas
oro inför en försäljning?
– Vi ska göra en så
förtroendeingivande affär som
möjligt för att inte skapa oro. Jag
bor själv i Västerort och värnar
området. Jag har tidigare träffat

protestgruppen, och kan ju nu
närmare specificera vilka
byggnader som ingår i
försäljningen.
Polisen, Jobbtorget och
Arbetsförmedlingen stärker
centrum, menar Dennis Wedin.
Han ska föra en dialog med dem
om avtal med en ny ägare.
– Men det är ingen
kärnverksamhet för Stockholms
stad att äga butiker. Vi vill ha en
långsiktig seriös köpare som kan
visa finansiell styrka, erfarenhet
och kompetens.
Exakt de orden använde
dåvarande borgarråden Kristina
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Alvendal (M) och Kristina AxénOlin (M) när de sålde tio
köpcentrum till brittiska Boultbee
2007. Det slutade i fiasko.
– Vi måste dra lärdom av
Boultbeeaffären. En ny ägare ska
ha erfarenhet av den här typen av
verksamhet i sitt cv, säger Dennis
Wedin.
Försäljningen av
Västermalmsgallerian, Rinkeby
centrum, Skärholmens centrum,
Ringen, Högdalens centrum,
Tensta centrum, Älvsjö Centrum,
Hässelby Gårds centrum,
Bredängs centrum och
Fältöversten till Boultbee gav

Stockholms stad 10,4 miljarder
kronor.
Butiksägarna i galleriorna
kritiserade kraftiga
hyreshöjningar, eftersatt
underhåll och höga avgifter som
de tvingats betala för
ospecificerade
gemensamhetskostnader.
Det slutade med konkurs och
lånegivaren Royal Bank of
Scotland med sitt bolag Centeni
tog över centrumen – och sålde
dem vidare.
Är Stockholms stad på väg att
sälja fler fastigheter?
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– Vi tittar löpande på fastigheter
där staden inte har någon
verksamhet och vi inte bedömer
som strategiskt viktiga. Vi säljer
till exempel Åva gård i Tyresö till
Naturvårdsverket och vi ska sälja
hotelldelen av Östermalmshallen.
Stockholms stad behöver sälja
fastigheter för sju miljarder
kronor per år för att kunna hålla
uppe investeringstakten utan att,
enligt Dennis Wedin, behöva låna
för mycket.
Mia Tottmar
mia.tottmar@dn.se

För tjugofem
sekunder sedan
fanns de inte. Hur
går det till?
ONSDAG 17 JUNI 2020

Tre människor i olika åldrar – en
grånad, en något yngre med
tjockbågade glasögon och en
mörkhårig yngling. Det fräser och
slamrar. Olika födoämnen ligger
på ytor och i grytor.
Händer flyger, blickar riktas eller
utbyts blixtsnabbt.
Inga ord yttras.
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Den grånade sträcker sig efter en
sträng av små papperslappar som
nödtorftigt hänger ihop med
varandra, likt ett slags färglöst
nyårspynt.
Han håller upp strängen och
synar budskapen i tre sekunder,
river av tre lappar och lägger på
bänken till vänster, varpå han
mekaniskt men fokuserat
klämmer fast var och en av de
övriga i en springa under en hylla
i ögonhöjd.
Den glasögonprydda kollegan
rafsar ihop de tre på bänken,
snabbsynar dessa och gör en

liknande sortering i en springa
under hyllan på hans sida.
Nu står plötsligt tre tomma
tallrikar på arbetsbänken.
Ynglingen glider in mellan de
båda andra med en korg från
fritösen, vars innehåll flinkt
fördelas på faten. På nolltid ligger
där fler ingredienser.
Koreograferade fingrar knipsar av
korianderkvistar som fastnar i en
sås som ringlats över det lagom
slarvigt staplade huvudnumret.
Nu slamras de tre tallrikarna upp
på serveringsdisken, och de små
rätter som pryder dem ser ut som
om de aldrig gjort annat. För
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tjugofem sekunder sedan fanns de
inte.
Hur går det till?
Flow (engelska, ’flöde’, ’ström’),
sinnestillstånd där en person i
samband med utförandet av en
viss aktivitet känner sig
fullständigt absorberad med en
känsla av optimalt fokus ... och
fullständig övertygelse om
framgång. (Källa: NE)
Anders Bolling
anders.bolling@dn.se

Mer plats för
cyklister och
gående på
Västerbron
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Fotgängare och cyklister ska få
mer utrymme på Västerbron.
Trafiknämnden i Stockholms
stad har beslutat att utreda det
”i närtid”.
– Det är farligt att gå och cykla
Anders Bolling är reporter och kan på Västerbron i dag. Det är på
själv skapa icke oävna pajer, om
tok för trångt, framför allt för
han får säga det själv.
gående som hamnar i cykel905

banan. Vi kommer inte att hinna
göra något i år men det ska se
så fort som möjligt, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén
(MP).
I dag finns två körfält för billar,
bussar, lastbilar med mera i bägge
riktningarna. Inga körfält ska tas
bort, men väl smalnas av.
Samtliga partier utom
Sverigedemokraterna röstade för
förslaget om att utreda en
breddning av gång- och cykelfälten.
– Det räcker med att gå upp på
bron och titta hur det ser ut, det
finns utrymme, körfälten är

överbreda, säger trafikborgarrådet
Daniel Helldén (MP).
Den större utredningen om
Västerbrons framtid ska pågå till
2022. Staden räknar med att
kunna sätta i gång med arbeten på
den viktiga förbindelsen över
Saltsjö/Mälarsnittet tidigast
2028.
Västerbron, som är från 1935, har
– likt flera andra ålderstigna
Stockholmsbroar – nämnts i
rivningssammanhang.
– Det vore förfärligt. Västerbron
är en huvudspelare i Stockholms
viktigaste vattenrum
Riddarfjärden. Det är viktigt att
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stockholmarna ges en möjlighet
att se vilken stor förändring det
skulle bli, sade Skönhetsrådets
sekreterare Henrik Nerlund
tidigare till DN.
Västerbron är i dag blåklassad av
Stockholms stadsmuseum, vilket
innebär att bron anses ha ett
”synnerligen högt kulturhistoriskt
värde”.
Daniel Helldén är inne på samma
linje.
– Jag kan inte lova någonting men
det är osannolikt att vi river ett
sådant landmärke, det vore som
att riva Eiffeltornet. Att byta ut
Västerbron mot en modern

betongbro, nej, det går inte. Den
har en sådan betydelse för
stockholmarna.
Utredningen har hittills kommit
fram till att Västerbrons
stålkonstruktion inte är i så dåligt
skick som man först befarade.
– Men stålkonstruktionen är det
som är knepigt. Det fanns inte
samma regelverk om hållbarhet
och annat 1935 och det var inte
alls den trafikmängd vi har i dag,
säger Daniel Helldén.
Mia Tottmar
mia.tottmar@dn.se
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Fakta. Sveriges
längsta stålbågsbro

Arkitekter var Birger Borgström,
David Dahl och Paul Hedqvist.

Västerbron uppfördes efter
Stockholms första generalplan
1928, trafiken släpptes på den 20
november 1935.
Den går mellan Södermalm och
Kungsholmen och var den första
bro som flyttade
genomfartstrafiken från Gamla
stan.
Med sina 602 meter är den ännu
landets längsta bågbro i stål.
Segelfri höjd är 26 meter.
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Bara sista stenen
kvar på den nya
obelisken
ONSDAG 17 JUNI 2020

På onsdag sätts den trettonde,
översta, stenen på plats i den
nya granitobelisk på
Slottsbacken som ersätter den
som Gustav III (1746-1792)
beslutade att sätta upp som
tack till stadens borgerskap för
”dess vakthållning” under
Sveriges krig mot Ryssland
1788-1790.

Obelisken invigdes år 1800
(efter kungens död).
I början på 2000-talet var den i
dåligt skick och 2012 spärrades
området runt obelisken av
eftersom man var rädd för att
stenar skulle kunna rasa ner och
skada människor.
Och 2017 monterades den ned för
att ersättas av en helt ny. Från
början hade man tänkt använda
en del av den gamla stenen i den
nya granitobelisken. Men det
fungerade inte.
För ett år sedan kom
bottenfundamentet på den nya
obelisken på plats och för två
909

månader sedan den 40 ton tunga
grundstenen. Därefter har en efter
en av de övriga tolv stenarna i
obelisken monterats på varandra
och nu återstår bara den översta,
pyramidion kallad, efter sin form.
På onsdag är det planerat att den
ska monteras högst upp varpå den
nya obelisken vara
färdigkonstruerad i sin helhet.
Lars Epstein

Oförändrat antal
vargar i
Stockholms län
ONSDAG 17 JUNI 2020

Enligt länsstyrelsens
rovdjursinventering är antalet
vargar och lodjur detsamma i
Stockholms län som förra året.
Det finns 2,5 familjegrupper av
lodjur i länet och ett vargrevir som
delas med Södermanlands län.
I ett pressmeddelande skriver
länsstyrelsen att spårningsarbetet
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försvårats av det var ont om snö
under inventeringen som gjordes
oktober till mars. Bara under ett
fåtal dagar var
spårningsförhållandena goda.
Övrig tid har djuren inventerats
genom insamling av spillning,
uppföljning av inrapporterade
observationer och med hjälp av ett
20-tal viltkameror som
länsstyrelsen har satt upp.
DN
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fråga, och ytterst en politisk
fråga, säger Stefan Hagdahl,
chef på Stockholm konst.
Storbritannien, USA och Belgien
är länder där statyer den senaste
tiden välts eller vandaliserats. Det
ONSDAG 17 JUNI 2020
gäller i första hand skulpturer av
I flera länder välts statyer i
personer som stöttat eller varit
samband med protester mot
inblandade i slaverihandel,
rasism. Flera skrivelser har
däribland en staty i Bristol av
också skickats till Stockholms
stad med krav på att statyer ska politikern Edward Colson, som
demonstranter välte ned i vattnet.
tas bort – bland dem
avbildningar av Carl von Linné Som SVT Kulturnyheterna
rapporterade på måndagen har
och Gustav III.
statyprotesterna även nått
– Det här är större än en
Sverige. På nätet har en
konstfråga. Det är en historisk
namninsamling med krav på att

Stockholms stad
får krav på att ta
bort statyer
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statyer föreställande Carl von
Linné ska plockas ner fått fler än 1
600 underskrifter. Som förklaring
skrivs att han ”bidrog till att vita
européer fick för sig att de var den
överlägsna rasen”.
En annan namninsamling har
samtidigt startats till stöd för att
Carl von Linné-statyer ska
bevaras.
I Stockholms stad ansvarar
Stockholm konst för de offentliga
skulpturerna, sammanlagt nära
450 stycken. Enligt chefen Stefan
Hagdahl har man inte tagit del av
namninsamlingen som sprids på
nätet, men däremot har staden

mottagit åtminstone tre olika
skrivelser, som antingen
innehåller krav på att statyer ska
plockas bort eller med frågor om
hur staden tänker kring
personernas arv och statyernas
vara.
Han nämner att skrivelserna
bland annat tar upp avbildningar
av Carl von Linné och kung
Gustav III.
– Skrivelserna är förhållandevis
raka och man kräver att statyn ska
bort eller frågar hur vi tänker
kring den. Det ansluter till den
debatt som nu finns runt om i
världen. Vi följer frågan, håller på
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att bilda oss en uppfattning om
kraven och ska återkomma med
hur vi ska svara på dem, säger
Stefan Hagdahl.
– Det här är större än en
konstfråga. Det är en historisk
fråga, och ytterst en politisk fråga.
Självklart är det också en viktig
fråga. Den är egentligen inte ny,
men många har blivit varse den
nu. Jag är inte historiker själv, så
det är fler som kommer att arbeta
med de här frågeställningarna,
säger han.
Stefan Hagdahl betonar att man
inte har fått några signaler om att

statyer i Stockholm riskerar att bli
föremål för vandalism.
– Det här handlar om frågor från
allmänheten och vissa grupper
som tycker att det är direkt
olämpligt att det finns statyer av
de här personerna. Vi ska hantera
deras frågor och komma fram till
hur vi ska se på det här, säger
Stefan Hagdahl.
Hugo Lindkvist
hugo.lindkvist@dn.se
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Medlemmar i tre kyrkor samlades
den 24 maj för en ekumenisk
sammankonst med sång på
Vrångö. Ön i Göteborgs södra
skärgård rymmer 370 boende.
ONSDAG 17 JUNI 2020
Runt om i världen har
Kort därpå rapporterades att flera
körsångare blivit sjuka när de
av deltagarna insjuknat. Sju av de
sjungit tillsammans. Experterna tio initialt testade sångarna visade
är ense om att det är farligt att
sig vara positiva. På Vrångö och
sjunga i kör.
de närmast omkringliggande
– Ska man göra det måste man öarna har sedan dess ytterligare
vara extra försiktig, säger
snart 200 personer undersökts.
statsepidemiolog Anders Totalt sju procent av dessa är
Tegnell, som också tycker att
positiva. Situationen beskrivs nu
midsommarens snapsvisor
som under kontroll.
bara ska sjungas utomhus.
– De på Vrångö som drabbades
har gjort ett fantastiskt arbete

Coronaviruset skapar
smittoskräck i
körvärlden
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med att gå i självkarantän och
begränsa sitt umgänge med folk.
Därmed har de snabbt minskat
risken för spridning, säger Marie
Johansson, vårdcentralchefen på
grannön Styrsö till DN.
Hon återkommer till vikten av att
hålla ordentliga avstånd i alla
typer av folksamlingar.
– Jag har just avrått från några
gudstjänster som skulle hållas
utomhus här i midsommar för det
är inte tillrådligt när det är så
många äldre personer som deltar.
Det är särskilt svårt att hålla
avstånd i stora grupper utomhus,
understryker Johansson.

De potentiella farorna med
körsång har redan
uppmärksammats globalt. Plötslig
coronaspridning i samband med
körarrangemang och kyrkliga
sammankomster har hittills
rapporterats i bland annat
Storbritannien, Tyskland,
Nederländerna, Österrike, USA
och senast i Sydkorea.
I några länder har till och med
körsång förbjudits tills vidare. Det
gäller också i delar av Tyskland, i
andra regioner i landet tillåts
sådan bara om de medverkande
står på minst tre meters avstånd
från varandra. I Amsterdam
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insjuknande nyligen över 100
sångare efter en konsert, i
Nederländerna uppmanas för
närvarande sångare att tills vidare
inte sjunga i grupp.
Myndigheterna i Norge tillåter nu
sång med högst femtio deltagare
på minst en meters avstånd. I
USA – där körsång är en viktig del
i gudstjänsterna i tiotusentals
kyrkor – uppmanas sånggrupper
att hålla den sociala distansen och
undvika slutna lokaler. Experter
varnar för att det för närvarande
inte tycks finnas något helt
smittsäkert sätt att sjunga
inomhus och i grupp.

I Sverige finns inget körförbud
men statsepidemiolog Anders
Tegnell vid Folkhälsomyndigheten
poängterar att alla bör vara
uppmärksamma vid sång i större
grupper.
– Det finns ett antal olika
händelser som är kopplat till just
körsång och att sjunga
tillsammans. Så det är något vi
pekar på, ska man göra det måste
man vara extra försiktig, säger
han till DN.
Kan man sjunga snapsvisor under
midsommarhelgen som vanligt?
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– Om man håller gott avstånd och
om man är utomhus, säger Anders
Tegnell.
Läkaren Agnes Wold, professor i
klinisk bakteriologi, anser också
att körsång kan vara ett problem,
inomhus är det särskilt vanskligt.
– Man måste alltid tänka på
exponeringstiden. Det finns tre
problem med körsång: den
forcerade utandningen, att man
står ganska nära varandra och att
man sjunger ihop i kanske en
timme eller mer, säger hon och
tillägger att liknande situationer
finns i vissa kyrkor – och i
gympalokaler.

– Om någon däremot till exempel
joggar förbi dig flåsande så är det
en exponering som är över på
någon sekund. Själv håller jag
alltid andan i sådana situationer.
Att däremot gå på biografer och
teater- eller operaföreställningar
och hålla rejäla avstånd ser Wold
som mindre riskabelt.
– Sitter man stilla och tittar på en
föreställning så sprider man inte
så mycket luft om man håller tyst
och inte går runt och kramas, inte
ropar eller andas hastigt, säger
hon.
New York Times skrev nyligen om
situationen under rubriken: ”När
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blir det säkert att sjunga
tillsammans igen?” I artikeln
säger professor William
Ristenpart – kemiingenjör vid
University of California som
studerat partikelspridning från
munhålan – att ”sjunga, och i
synnerhet inomhus i slutna rum,
är en urusel idé just nu”.
Han anser att den
spridningsrisken kan jämställas
med att vara nära någon som
hostar. Ristenpart kallar de
finfördelade, osynliga, partiklarna
som kallas aerosoler som särskilt
riskabla – och mycket rörliga.

– De kan jämföras med dofter, på
samma sätt som chokladdoften
från ett bakverk i ugn kan spridas
i en hel fastighet. Och i dåligt
ventilerade rum kan aerosoler
hopa sig.
Huruvida just coronavirus sprids
av dessa osynliga aerosoler är
dock inte klarlagt. William
Ristenpart menar att utbrotten
bland körer talar för det då också
sångare som sjungit med väl
tilltagna avstånd har drabbats.
Studier vid tyska Ludwig
Maximillian-universitet talar
dessutom för att skyddsmasker
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inte tycks kunna stoppa aerosoler
i samband med sång.
Förbundsdirektör Karin Eklundh i
Sveriges körförbund, startat 1925,
beskriver hur den nya situationen
engagerar många av
medlemmarna. Rubriker om att
det är livsfarligt att sjunga i kör
har skapat stor oro, säger hon till
DN.
– Vi har försökt att få riktlinjer
från Folkhälsomyndigheten, men
de ger inte sådana till specifika
verksamheter. Vi förhåller oss till
det genom att enbart gå på de
riktlinjer som finns: max 50
personer får samlas och på två

meters avstånd och man ska
tvätta händerna noggrant, säger
hon.
Det norska körförbundet har
tillsammans med sina
myndigheter tagit fram ett
dokument som på detaljnivå
beskriver hur arbetet med köroch orkestermusik ska skötas för
att minska smittrisken.
Exempelvis hur man undviker att
beröra varandras notställ under
repetitioner.
Många av det svenska
körförbundets yngre medlemmar i
Sverige repeterar nu utomhus
eller via digitala uppkopplingar på
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ett ansvarsfullt sätt, säger Karin
Eklundh.
– Det här är en otroligt ansvarsfull
rörelse. Men körverksamheten i
Sverige samlar också väldigt
många i den äldre generationen
och våra 70+-medlemmar kan i
dag inte sjunga i sina körer längre,
konstaterar hon.
– Sångarna i den åldersgruppen
vågar helt enkelt inte. Jag tror att
vi i höst kommer att få se flera
sådana körer som lägger ner sina
verksamheter. Det är så hemskt
för de är ju verkligen de
medlemmarna som behöver

sjunga och få ta del av den sociala
biten.
Agnes Laurell
agnes.laurell@dn.se
Georg Cederskog
georg.cederskog@dn.se
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Texter av Olga Tokarczuk,
Arundhati Roy, Carsten Jensen,
Elisabeth Åsbrink, Åsne Seierstad,
Maciej Zaremba, Margaret
Atwood, Lasse Berg, Richard
ONSDAG 17 JUNI 2020
Ford, Zadie Smith, Ian McEwan,
En ny antologi samlar 19 texter
Silvia Avallone, Sverker Sörlin,
om coronapandemin som
Abdellah Taïa, Lena Andersson,
namnkunniga författare skrivit
Mats Strandberg, Jamaica
för DN Kultur. Stefan Eklund tar
Kincaid, Kerstin Ekman och
del av en nyanserad, kritisk och
Niklas Råström. Dagens Nyheter
mänsklig bild av hur viruset
och Polaris, 155 sidor
slår mot samhällen världen
En pandemi har drabbat världen.
över.
Myndigheter och politiker ger oss
”Corona. 19 författare om krisen” råd och regler. Men vad kan
Red. Björn Wiman
litteraturen göra? Den kan, som
alltid, göra mycket. Den hjälper

En rik bok om
pandemins
härjningar i världen
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oss att ställa de viktiga frågorna,
de som får tanken att flyga, får oss
att se mönster uppstå och
försvinna, får oss att komma
närmare livet i en tid när livet står
på spel.
Att litteraturen har en sådan
uppgift i det offentliga samtalet
blir uppenbart när man läser de
19 bidragen i ”Corona. 19
författare om krisen”.
Texterna, alla av namnkunniga
författare, har publicerats i DN
under våren. Boken är rik.
Skönlitteratur av Nobelprisklass
blandas med journalistiska
betraktelser på hög publicistisk

nivå. Sammantaget ger de en
nyanserad, kritisk och djupt
mänsklig bild av pandemins
härjningar i världen.
Spåren är många, jag följer två av
dem extra uppmärksamt. Ett är
det som handlar om Sveriges sätt
att hantera krisen jämfört med
andra länders. Den svenska
tilliten till den
myndighetsstyrning av experter
som uppskattande skildras av
Maciej Zaremba kontrasterar mot
Ian McEwans tro på politikens
förmåga att med ett demokratiskt
mandat styra över experterna.
McEwan skriver att ”vi begriper
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också att en regering har ett
kollektivt ansvar. Vilken väg
regeringen än väljer i den här
krisen finns det risker. Och det är
poängen – det är våra risker.”
Elisabeth Åsbrink ifrågasätter
nämnda svenska tillit med sin text
som har den talande titeln
”Coronakrisen visar att Sverige är
ett fredsskadat land.” Hon pekar
på att Danmark, Norge och
Finland har reagerat med hårdare
politisk styrning än Sverige,
eftersom de är länder med andra
världskrigets katastrofer i färskt
och traumatiskt minne. Elisabeth
Åsbrink undrar angående den

svenska hållningen: ”Kan det vara
så att vi använder ordet tillit när
det i själva verket handlar om
passivitet, åldersförakt eller
lathet?”
Jag tror att det är en fråga som vi
har anledning att återkomma till.
Ett annat spår är det existentiella,
det som handlar om vår ensamhet
i en tid av isolering. Vad händer
med oss när den vardag vi är vana
vid försvinner och en mer eller
mindre anbefalld isolering får oss
i sitt grepp? Här ger några av de
skönlitterära författarna djupt
gripande bilder av ensamhet.
Mest fastnar jag för italienska
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Silvia Avallones svit av texter med
rubriken ”Märker ni hur mycket
ni saknar världen?”. Hon skriver
om den längtan som uppstår i ett
samhälle ”som gjort oss helt
ovana vid att längta”, hur hon som
alltid varit ointresserad av
balkonger sedan epidemin bröt ut
skulle ge vad som helst för att ha
en liten balkong; ”känna luften
omsluta mig. Kunna gå utomhus.
Om så bara litegrann. Utanför
hemmet.”
Jamaica Kincaids kompakt
komplexa text är en enda lång
mening, över fyra sidor, som
ställer sig öga mot öga med

döden; ”... jag lever i dödens tid,
dödens tid är den tid då att vara
levande är ett slags död, vi är
döda, just nu för vi kan inte vara
på de sätt som vi känner igen som
sätten att vara levande på...”.
Mer trösterik är Kerstin Ekmans
hyllning till de ”hyggliga och
lågmälda”. Hon ser hellre att
sådana personer hanterar krisen
före dem som står för de ”stora
avgörelserna och
omvälvningarna”. Niklas
Rådströms avslutande
uppmaning, när han efter en
sjukdomsperiod som har placerat
honom i en riskgrupp ser
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vårtecknen komma, är vacker och
minnesvärd: ”Överallt liv. Överallt
det levande. Var rädd om det, min
vän”.
Allt får inte plats i denna
recension men jag vill ändå
nämna de politiska
dimensionerna i texterna av
Arundhati Roy, som tar oss med
till klassamhället Indien i
pandemins tid, och Richard Ford,
som närmast uppgivet konstaterar
att USA är ett land byggt med
distansering som grund. Vi sköter
oss själva, skriver Ford. ”Det är
detta som somliga tror ska göra
Amerika great again. Jag är inte

en av dem.” Även Zadie Smith slår
hårt mot Donald Trumps
egoistiska hantering av
coronakrisen och visar hur ett
genomkommersialiserat
samhälles klassklyftor blir
ödesdigert uppenbara när en
pandemi slår till.
I några fall krockar texterna med
varandra och öppnar för nya
diskussioner. Som när Abdellah
Taïas berättelse om ett möte, ”i en
ocean av kärlek”, med en migrant
i en tvättomat i Paris följs av Lena
Anderssons karaktäristiskt krassa
och rationellt liberala avfärdande
av Taïas och andras
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”känslostormar” och
”impressioner” när de hoppas på
ett annat samhälle efter
pandemin.
Den text som berör mig mest är
dock den som inleder boken, Olga
Tokarczuks ”Viruset påminner oss
om att människor är sköra
varelser.” Den mycket värdiga
Nobelpristagaren startar i det
personliga. Hon har inget
”isoleringstrauma”, hon är en
socialt introvert person som trivs
med ensamheten. Men när hon
ser hur samhället stannar av, hur
livsrytmen blir långsammare,
undrar hon om vi inte egentligen

”har återvänt till livets normala
rytm?” Kanske var det den där
hektiska världen före viruset som
var onormal?
Men Olga Tokarczuk ser också hur
pandemin på ett olyckligt sätt
rättfärdigar de stängda
nationsgränserna. Rädslan för det
främmande accelererar.
Ojämlikheter uppenbaras. Några
har råd att fly, andra måste arbeta
med risk för sina liv. Som en
gammaltestamentlig profet
avslutar hon:
”Framför våra ögon upplöses som
rök civilisationens paradigm, som
har format oss under de senaste
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två hundra åren: att vi är
skapelsens herrar, att vi kan göra
allt och att världen tillhör oss.
Det kommer nya tider.”
Domedagsprofetia? Nej, men en
insikt om att det sköra människolivets villkor snabbt kan
förändras. När det sker, som nu,
söker politiker och myndigheter
svar och lösningar. Frågorna ställs
av litteraturen. Lyssna på den.
Eftersom antologin består av
texter publicerade i DN Kultur
recenseras boken av Stefan
Eklund, chefredaktör på Borås
Tidning.
Stefan Eklund

Polisen: Att köpa
sex är lika
efterfrågat nu som
före covid-19
ONSDAG 17 JUNI 2020

Prostitutionen och
människohandeln pågår
alltjämt. Efter droger och vapen
är människohandel den mest
inkomstbringande
brottskategorin i världen.
Polisen har hittills inte märkt att
prostitutionen påverkats av
coronaepidemin.
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Men den här våren är
sexköparna nervösa – och det
beror inte på covid-19.
Skuggsidan
Del 2
Under första halvåret 2020
skedde två stora tillslag mot
sexhandeln i Stockholm, som fick
stor uppmärksamhet och kastade
ljus över den parallella värld som
många prostituerade lever i. I
Insidans serie möter vi människor
med erfarenheter från den
världen. Den första artikeln
publicerades 16/6.
Det pågår bakom vackra fasader. I
andrahandsuthyrda lägenheter

värda miljoner med kristallkronor
i taken och stuckaturer på
väggarna. Adresser som anses
vara de mest prominenta i hela
stan. Men också på hotell runt om
i regionen.
Bakom dörrarna finns kvinnor
från olika delar av världen – och
män som kommer och går. Män
som köper sex.
Varje dag, dygnet runt, årets alla
dagar.
Männen har blivit mer nervösa
nu. Inte för risken att smittas av
covid-19. Nervositeten beror på
den stora uppmärksamhet som
riktats mot prostitutionen sedan
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en känd programledare och
entreprenör tidigare i år greps
efter ett tillslag mot en
lägenhetsbordell i Stockholm,
berättar Christian Frödén vid
polisen i Stockholm.
Strålkastarljuset riktas mot
torskarna. Känslan är att det är
större risk att åka fast, att få ”köp
av sexuell tjänst” kopplat till sitt
namn.
– Kvinnorna märker att kunderna
är mycket mer rädda, på ett helt
annat sätt nu efter det.
I sitt arbete möter Christian
Frödén både kvinnor som säljer
sex och män som köper. Han och

Jana De Geer, båda
polisinspektörer och gruppchefer
vid människohandelssektionen i
Stockholm, möter DN för att tala
om hur prostitutionen ser ut i
Stockholm. Var den finns och hur
miljöerna ser ut.
Sexhandeln i Sverige sker inte
sällan i lägenheter som hyrs ut
under några veckor av personer
som är helt ovetandes om vad som
pågår när de är bortresta.
– Det sker precis överallt. Det här
är inte något som enbart händer
undanskuffat i utsatta områden,
som många kanske tror. Vi är ofta
inne i lägenheter där man ser att
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det är ett annat liv som pågår när
lägenheten inte är uthyrd, med
barnrum och så, säger Jana De
Geer.
Christian Frödén fortsätter:
– Ibland ringer vi till ägaren till
lägenheten för att fråga om de vet
vad som händer. En kvinna skrek
rakt ut och ville bränna upp
sängen. Det blir en chock för
många, att få veta vad som pågått
i deras fina lägenhet i innerstan,
säger han.
Vad möter er när ni går in i de här
miljöerna?

– Flera bäddar, glidmedel,
våtservetter, kondomer. Det är en
fabrik, säger Christian Frödén.
Prostitutionen i Sverige är
utbredd, men exakt hur många
som säljer eller säljs för sex är
svårt att säga. En betydande del av
kvinnorna är utländska och vistas
tillfälligt i Sverige, enligt NMT,
Nationellt metodstöd mot
prostitution och människohandel.
Det är något som enligt polisens
erfarenhet har förändrats under
åren – före EU-inträdet var det
tvärtom, berättar Christian
Frödén.
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Men det är inte bara utländska
kvinnor det rör sig om.
– Och när det gäller barn som
befinner sig i prostitution är det
främst tjejer födda i Sverige, som
ofta har ett självskadebeteende,
berättar Jana De Geer.
På internet sker annonseringen
öppet, på eskortsajter eller andra
hemsidor. Ett
människohandelsärende kan
börja med att Christan Frödén och
hans kollegor som arbetar
uppsökande och operativt får
information om att ett sexköp inte
bara handlade om en kvinna som

arbetar ensam, utan att det
handlar om ett nätverk.
– Ofta är misstankarna
rubricerade som människohandel
alternativt koppleri. Ibland kan
det röra sig om båda sakerna,
säger Jana De Geer.
Tillsammans med andra krafter,
som myndigheter, koordinatorer
och ideella organisationer, kan ett
ärende tas i hamn och ge fällande
dom. I Sverige är straffet för
människohandel lägst två och
högst tio års fängelse, för koppleri
är straffet högst fyra års fängelse.
Grovt koppleri ger lägst två år och
max åtta år.
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Personer som ingår i kriminella
nätverk för människohandel
tjänar samtidigt stora summor.
– Det här är den tredje största
kriminella inkomsten i världen.
Efter narkotika och vapen
kommer människohandel,
berättar Jana De Geer.
Christan Frödén ger ett exempel. I
en utredning han arbetade med
hade en kvinna tjänat 200 000
kronor på tre veckor. Hon fick
behålla hälften av dem.
– Men det kan också vara ganska
bryskt. Om en tjej inte drar in så
mycket pengar eller krånglar så

skickas hon hem igen. Sådant hör
vi på avlyssningar, säger han.
För att driva ett ärende framåt
krävs samverkan mellan flera
myndigheter.
Utredningar om människohandel
är tidskrävande, stora med många
förhör och mycket material att
samla in. Sällan vill kvinnorna
delta i utredningen till att börja
med. Många är rädda för att
skickas tillbaka till hemlandet,
eller har mycket lågt förtroende
för myndigheter över lag. Polisen
och andra inblandade behöver
bygga upp ett förtroende hos de
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utsatta personerna, som ofta är
kvinnor.
– Det är oerhört nötande och
påfrestande för dem, vilket gör att
de vacklar fram och tillbaka och
ångrar sig ibland, säger Christian
Frodén.
Inte alla ser sig heller som
brottsoffer. Han exemplifierar:
Nyligen träffade polisen en ung
kvinna som sålde sex. Hon själv
menar att hon arbetar
självständigt.
– Men vi hittar en anteckningsbok
med räkenskaper och mansnamn
som ska ha en massa pengar. Det
är inte tillräckligt för att göra

någonting åt nu, men vi kan spara
informationen och göra något av
det nästa gång vi träffar henne.
Ibland behövs tid för att
kvinnorna ska mogna, att de till
slut känner att de vågar och
behöver ta hjälp, säger Christian
Frodén.
En del av kvinnorna från andra
länder som säljer sex i Sverige
åker också hit medvetna om vad
som förväntas av dem. Det är
också det som gör utredningarna
speciella, menar Jana De Geer.
– Där får vi titta tillbaka och fråga
oss vad det är som gör att den här
kvinnan faktiskt gör den här
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resan. Vad har hon för
förutsättningar i sitt hemland?
Där utnyttjar människohandlare
det faktum att någon på grund av
sin utsatta situation i hemlandet
inte har ett annat val. Det är också
människohandel, säger hon.
För att säga att någon kommer till
Sverige för att sälja sex frivilligt är
vanskligt, menar hon.
– Det är få som säger att det är
frivilligt när man väl börjar skrapa
på ytan. Då kan man konstatera
att hade personen haft andra
möjligheter i livet så hade det här
inte skett.

Människohandlarnas nätverk är
stora. Utmaningen för polisen är
att hitta kärnan till verksamheten,
säger Jana De Geer. Men det är
svårt – i vissa fall finns kedjor
från länder i andra världsdelar,
genom hela Europa och upp till
Sverige.
– Det kan börja i exempelvis
Nigeria, sedan finns det olika
delar av nätverket hela vägen upp
hit. Sedan flyttas man runt i
Europa, berättar hon.
– Det är strukturerat och det är
stort. Och väldigt hänsynslöst.
Coronaepidemin har inte
förändrat speciellt mycket på
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prostitutionens marknad, enligt
Jana De Geer. Däremot märker
polisen att kvinnorna inte flyttas
runt mellan länder i lika stor
utsträckning, i och med ländernas
restriktioner och stängda gränser.
– Men efterfrågan kvarstår och
det är den vi ska rikta ljuset mot.
Att köpa sex är fortfarande precis
lika efterfrågat som före covid-19.
Jana De Geer noterar att männen
som köper sex ofta är inspirerade
av pornografi.
– De fantasierna får de inte utlopp
för hemma, och de ser det som att
de har köpt ett samtycke när de
köper sex.

Det slående är männens
självömkan, menar hon. Männen
tycker att det är synd om dem,
som inte får sex eller inte får det
sex som de vill ha av sin partner.
Därför anses det förebyggande
arbetet vara mycket viktigt – inte
minst riktat mot dem som köper
sex.
– Vi behöver prata med våra barn
om sexualitet och om normer, att
man inte har rätt till sex, säger
Jana De Geer.
Föräldrar har ett ansvar när det
gäller att hålla koll på vad barnen
gör på sina telefoner och på
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internet, och att prata om det här,
framhåller hon.
– Sedan har vi pornografin som
blir alltmer tillgänglig och grövre.
Våra barn och unga exponeras för
det här i större utsträckning och
vad gör det med bilden av
sexualiteten?
Hon anser också att man behöver
se över sexköpslagen i förhållande
till samtyckeslagen som kom
2018.
– Det är problematiskt att den
som är villig att betala för
samtycke blir lagförd enligt
sexköpslagen när det egentligen
handlar om ett betalt övergrepp.

Efter den stora mediala
uppmärksamheten kring tillslaget
i Stockholm, som gick under
namnet ”Insats torsk”, märker
polisen en stor ökning av antalet
tips som kommer in från
allmänheten.
– Det har varit otroligt, det som
har hänt sista veckorna. Det är
tydligt. En ökad kunskap och
förståelse för vad det faktiskt
handlar om, säger Jana De Geer.
– Efter det blev det ett genuint
och förhoppningsvis varaktigt
uppvaknande för många. Att man
ser vad som pågår i ens fastighet,
hotell eller uthyrningslägenhet.
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Det är sunda och riktiga
reaktioner, säger Christian
Frödén.
Även om många känner att de inte
vill lägga sig i vad grannarna i
huset eller villaområdet gör är det
mycket värdefullt att man gör det.
Det kan hjälpa en person som
befinner sig i en mycket svår
situation, betonar de båda.
– Fråga om allt är okej, säg att du
sett många personer där. Backa
undan om någon är hotfull och
ring polisen. Att det görs är
väldigt störande för en
organisation som håller på med

koppleri, säger Christian Frödén
och fortsätter:
– Sen vill vi inte att folk ska gå
runt och leka riddare och slita tag
i folk, det behöver alltid sägas.
Men skriv ner vilka tider det gäller
om det är mycket spring i ett
trapphus och till en viss lägenhet.
Skriv ner vilken lägenhet det rör
sig om, vilken våning och så
vidare. Ring 114 14. Det når alltid
oss.
Sofie Österström
sofie.osterstrom@dn.se
Fakta. Sexhandeln i Sverige
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Hur många som säljer eller blir
sålda för sex i Sverige är svårt att
veta, men det uppskattas att
omkring 200–250 personer säljer
sex i så kallad gatuprostitution.
Omfattningen av
gatuprostitutionen har minskat,
men i stället har tillgängligheten
ökat på internet. Enligt
polismyndighetens rapport
”Människohandel för sexuella och
andra ändamål” (2019) lagfördes
279 brott rörande köp av sexuell
tjänst och 11 rörande köp av
sexuell handling av barn under 18
år år 2018.

Totalt anmäldes 214 brott som
rörde människohandel för
sexuella och andra ändamål och
29 åtal väcktes.
Män säljer också sexuella tjänster
men det sker inte i lika stor
utsträckning som den kvinnliga
prostitutionen.
Den som köper sex och vill sluta
kan få hjälp genom Kast, som är
en mottagning med behandling
som syftar till att förebygga
sexköp. Verksamheter finns i
Stockholm, Göteborg och Malmö.
Mikamottagningarna i Stockholm,
Göteborg och Malmö tar emot
personer från 16 år som säljer sex
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och erbjuder bland annat
samtalsstöd och test för
könssjukdomar. I alla kommuner
har socialtjänsten ansvar för att
hjälpa personer i utsatt situation.
Fler ideella organisationer, som
Talita, hjälper personer som vill ta
sig ur prostitution,
människohandel och pornografi.
Sedan 1 januari 1999 är köp av
sexuell tjänst förbjudet i Sverige,
men det är inte kriminaliserat att
sälja sex.
Källa: Nationellt metodstöd mot
prostitution och människohandel
(NMT), rapporten
”Människohandel för sexuella och

andra ändamål. Lägesrapport 20.”
(Polismyndigheten, 2019).
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förbättringsarbete inom vården,
skriver Rickard Bracken, Elin
Fröding och Danuta
Wasserman.
Varje år tar cirka 1 500 personer
livet av sig i Sverige. Färska
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DN. DEBATT 200618
analyser av den senaste
Nya siffror visar att
självmordsstatistiken från
självmorden ökar bland yngre
Socialstyrelsen som gjorts av Nasp
kvinnor (25–44 år) och bland
(Nationellt centrum för
unga (15–24 år). Det är ett
suicidforskning och prevention)
misslyckande i ljuset av
visar dessutom att
riksdagsbeslutet 2008 om en
självmordstalen i genomsnitt har
nollvision för självmord. Den
ökat med cirka 1 procent per år,
pågående pandemin riskerar att under de senaste tjugo åren, bland
ytterligare förvärra situationen. kvinnor i åldersgruppen 25–44 år
Nu krävs ett systematiskt
och bland unga i åldrarna 15–24

”Allt fler
självmord bland
yngre kvinnor”
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år. Ökningen bland kvinnor är en
trend som först nu har gått att
fastställa. Utvecklingen är inget
annat än ett misslyckande för hela
samhället, inte minst i ljuset av
riksdagsbeslutet från 2008 om en
nollvision för självmord med
tillhörande nationellt program för
självmordsprevention.
Den pågående pandemin riskerar
att ytterligare förvärra
situationen, och WHO har bland
annat varnat för en ny våg av
psykisk ohälsa. När vi nu börjar
diskutera hur vi ska stärka våra
samhällsviktiga funktioner i
pandemins kölvatten måste vi

göra det som borde ha gjorts för
länge sedan – rusta hälso- och
sjukvården och ge den
förutsättningar att faktiskt minska
självmordstalen.
Självmord har för länge betraktats
som ett uteslutande psykiatriskt
problem. Men detta stämmer inte.
Tvärtom visar en nyligen
publicerad studie som granskat
lex Maria-anmälningar efter
självmord att självmordsnära
patienter ofta söker olika sorters
vård en kort tid före dödsfallet. 90
procent hade haft fler än en
kontakt med vården. 50 procent
hade gjort tidigare självmords942

försök och 33 procent hade under
de tre månaderna före dödsfallet
varit inom slutenvården, men
ändå hade bara 9 procent
identifierats med hög suicidrisk.
Trots upprepade kontakter med
vården kort inpå självmordet hade
man i 64 procent av fallen inte
identifierat någon suicidrisk alls.
Slutsatsen är att vården helt
enkelt missar att människor är
självmordsbenägna – dels saknas
den nödvändiga kunskapen, dels
sköter varje enhet sitt, och
samverkan kring patienten
saknas.

Det är därför nödvändigt att hela
hälso- och sjukvården får
kunskapen att identifiera
suicidrisk hos patienter, samt att
prata om självmordstankar och
självmordshandlingar.
Vårdkedjan behöver stärkas
genom en förbättrad samverkan
och samsyn i behandlingen av
självmordsnära patienter.
Samarbetet med patienter och
anhöriga måste utvecklas så att de
blir delaktiga i det förebyggande
arbetet genom tät dialog.
Det är därför glädjande att det
finns flera exempel på
framgångsrika förändringsarbeten
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som vi kan inspireras av. Många
av dem utgår från Henry Ford
zero suicide model. Arbetssättet
som först testades i Detroit bidrog
till en 75-procentig minskning av
självmordstalen inom hälso- och
sjukvården. Arbetet utgår från
ambitionen att utveckla en
lärande kultur inom
organisationen med fokus på noll
självmord.
Vi behöver ta vara på lärdomarna
från dessa initiativ och på så sätt
stärka vårdens och samhällets
insatser för att förebygga
självmorden i Sverige. Ska vi
lyckas behöver vi satsa på hälso-

och sjukvården och dess
samarbete med andra relevanta
aktörer, som exempelvis
socialtjänsten, polisen och
räddningstjänsten.
Vi välkomnar Riksrevisionens
nyligen aviserade granskning av
det suicidpreventiva arbetet i
Sverige och hoppas att den blir en
stark signal till regeringen och
ansvariga myndigheter att stödja
landets regioner och kommuner
att förverkliga en genomgripande
satsning som innebär:
Att samtlig personal som arbetar
patientnära ska ha kunskaper
kring hur man kan prata om
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självmord och självmordstankar
och hur riskindivider för suicid
identifieras. Det behöver finnas
tillgång till psykoterapeutiskt
skolad personal med inriktningar
som har bevisats kunna bidra till
en förändring gällande en patients
självmordsrisk.
Att patienten görs delaktig i den
vård och behandling som behövs.
Det ska finnas ett uttalat
patientorienterat perspektiv som
bygger på en allians mellan
profession och patient.
Att hälso- och sjukvården i
samarbete med socialtjänsten
stöder alla patienter som befinner

sig i direkt risk med
självhjälpsstrategier som en väg
mot ett bättre mående.
Att säkerhetsplaner upprättas
tillsammans med patienten som
är ett stöd vid en suicidal kris eller
hotande kris, där patienten stegvis
ringar in egna varningssignaler.
Att närstående, och andra för
personen viktiga personer, görs
allierade och delaktiga i målet att
förebygga självmord.
Att i samarbete med till exempel
socialtjänsten, äldreomsorgen
eller elevhälsan i kommunerna
tillförsäkra att det finns ett socialt
skyddsnät runt patienten utöver
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de som står patienten närmast,
som fångar upp patienten i
mellanrummen som uppstår i
kontakten med vården och tiden
däremellan.
Inte sällan hör vi debattörer
argumentera för att vi nu måste
rivstarta ekonomin och få
samhället på fötter så fort det är
möjligt. Utöver allt lidande den
orsakar och kommer att orsaka
har coronapandemin med all
önskvärd tydlighet visat på
behovet av att stärka våra
viktigaste samhällsfunktioner
med nödvändiga resurstillskott
och väl underbyggda reformer. I

kölvattnet av den här krisen måste
hälso- och sjukvården få de
resurser som krävs för att minska
självmorden i Sverige. Kunskapen
finns redan – nu är det dags att gå
från ord till handling.
Rickard Bracken,
generalsekreterare Suicide zero
Elin Fröding, chefsläkare och
specialist i psykiatri, Region
Jönköping
Danuta Wasserman, chef för
Nasp (Nationellt centrum för
suicidforskning och prevention)
vid Karolinska institutet
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Charterbolagen står
redo – men kräver
att passagerarna
har ansiktsmask på
flygen
TORSDAG 18 JUNI 2020

Resebolagen jublar och står
redo att köra i gång så fort det
går.
– Vi tror att väldigt många
kommer att vilja resa, säger
Adam Györki,
kommunikationschef på TUI
Sverige.

Beskedet att svenskarna får börja
resa utomlands igen, bland annat
till populära semesterländer som
Grekland och Spanien, har
resebranschen väntat ivrigt på. Ett
av charterbolagen, TUI, har laddat
sedan i mars och står redo att köra
igång omedelbart.
Adam Györki berättar att det
första TUI-charterflyget gick fullt
med tyskar till Mallorca härom
dagen.
– Det sålde slut på en dag, säger
han och tror och hoppas att
effekten blir likadan i Sverige.
Enligt TUI kommer flygplanen att
ta emot något färre passagerare
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än normalt. Ansiktsmask på flyget
kommer att krävas. Sen har
charterbolagen infört nya
riktlinjer kring hotellen, med
bland annat glesare mellan
restaurangborden och bättre
rengöring av rummen.
TUI är långt ifrån ensamma att se
en ökad efterfrågan.
På Ving är man dock osäker på
hur stort suget blir i närtid.
Sannolikt har många svenskar
redan planerat upp sin semester
på annat håll.
– Det återstår att se hur stor
efterfrågan blir, men det finns ett
uppdämt behov, säger Fredrik

Henriksson, Vings
kommunikationschef.
”Vi ser att efterfrågan generellt
kan öka när restriktionerna
släpps”, skriver Freja Annamatz,
presschef på SAS.
Norwegian säger däremot att det
är för tidigt att säga hur beskedet
kan påverka sommarens linjer.
– Det beror lite på hur efterfrågan
ser ut men vi är försiktigt
optimistiska om att kunna börja
flyga till fler destinationer, säger
Charlotte Holmbergh Jacobsson,
kommunikationschef på
Norwegian.
TT
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Smittlarm i
Gällivare –
kommunen inför en
mängd återgärder
TORSDAG 18 JUNI 2020

Efter larmet om okontrollerad
smittspridning av covid-19 i
Gällivare tvingades kommunen
till krismöte. Nu ska smittan
hejdas med en rad åtgärder.
Kommunen ska köpa in extra
skyddsmateriel, badhus, bibliotek
och museer stängs, och
matbutiker skärper kontrollerna

inför midsommarhandeln för att
bromsa smittspridningen.
– Vid behov kommer man
använda sig av slussning i
butikerna. Man kommer ha
personal som går runt och
övervakar situationen så att inte
folk kommer för nära varandra,
säger Stefan Nieminen,
kommunikationsansvarig vid
krisledningsgruppen.
Åtgärderna sker efter att Gällivare
kommun skrev på sin hemsida
under onsdagsmorgonen att man
har en ”okontrollerad och
samhällsfarlig spridning av
covid-19”. Läget beskrevs som
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akut och allmänheten
uppmanades till stor försiktighet.
– Vi sköter oss inte som vi ska
sköta oss. Det är därför smittan
sprids vidare väldigt fort. Det är
det vi vill motverka och få folk att
skärpa till sig, säger
krisledningsgruppens Stefan
Nieminen efter krismötet.
Kommunen vädjade också
tidigare under dagen till
Länstrafiken i Norrbotten att
stänga av trafiken till och från
Gällivare. Något sådant beslut har
däremot inte fattats under mötet.
Däremot har kommunen fört
dialog med regionaltrafiken om

vikten av att glesa ut bland
resenärerna.
I Norrbotten har 787 fall av
covid-19 konstaterats, enligt
Folkhälsomyndighetens siffror. 59
personer har dött av viruset.
Gällivare hade 128 konstaterade
fall av covid-19 vid förra
veckoslutet, visar de siffror
kommunen presenterat.
Enligt kommunen har det skett en
kraftig smittspridning inom
äldreomsorgen. 39 brukare,
majoriteten på särskilda boenden,
misstänks ha smittats med
covid-19 – en stor ökning från
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förra veckan. Ytterligare ett
dödsfall har också rapporterats.
Läget blir dessutom svårare av att
många som arbetar inom
äldreomsorgen insjuknat.
”Socialförvaltningen har sedan en
tid tillbaka vidtagit förstärkta
skyddsåtgärder för att skydda
brukarna mot smitta, men om inte
alla i samhället gemensamt sluter
upp bakom de restriktioner och
anvisningar som
Folkhälsomyndigheten utfärdat är
vi snart tillbaka på samma höga
nivå som vi upplevde under
påskhelgen”, skriver kommunen.

Till TT säger däremot Jonas
Hansson, biträdande
smittskyddsläkare i Region
Norrbotten, att smittspridningen i
Gällivare inte ska beskrivas som
okontrollerad:
– Det är en spridning i samhället.
Vi ser ju att några har blivit rejält
sjuka och hamnat på sjukhus, och
att några har hamnat på
intensivvård. Men att kalla
smittspridningen för
okontrollerad vet jag inte vad de menar med, det är mer ett uttryck
som någon har använt, säger han.
Gustav Olsson
gustav.olsson@dn.se
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intensivvårdas 218 personer för
covid-19 i Sverige, den lägsta
siffran sedan åtminstone 30 mars.
Det är en minskning med 72
TORSDAG 18 JUNI 2020
patienter på en vecka. Flest
Ytterligare 102 personer har
patienter med covid-19 vårdades
under det senaste dygnet
inom svensk intensivvård under
registrerats som avlidna i
slutet av april när över 550 IVAcovid-19, visar de senaste
platser upptogs av covid-19siffrorna från
patienter under några dagar.
Folkhälsomyndigheten.
Sedan dess har antalet
Det betyder att totalt 5041
coronapatienter inom svensk
personer har rapporterats som
intensivvård minskat gradvis.
avlidna i covid-19 i Sverige.
Antalet bekräftade fall av covid-19
Totalt 2 322 personer i Sverige har i Sverige ökar däremot och under
hittills behövt intensivvård för
onsdagen hade totalt 54 562
covid-19. Under onsdagen
sjukdomsfall bekräftats. Detta

Över 5 000 döda
i covid-19
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förklarar Folkhälsomyndigheten
dock med att man kraftigt ökat
testningen.
– Tyvärr har det tolkats i
internationell medier som att vi
har en ny uppgång och inte nått
en peak. Det är helt fel. Det finns
inga tecken på att vi har någon ny
peak på gång. Det avspeglar sig i
antalet avlida, medelvärdet är
nere på 38 döda per dag vilket är
det lägsta tal vi haft på länge, sa
Anders Tegnell, statsepidemiolog
vid Folkhälsomyndigheten, under
en pressträff på tisdagen.
Hugo Ewald
hugo.ewald@dn.se

Sabuni: ”S har
för högt tonläge”
TORSDAG 18 JUNI 2020

L-ledaren Nyamko Sabuni
kritiserar Socialdemokraterna
för att inte följa januariavtalet.
Hon anser att S har för högt
tonläge om förändringarna av
arbetsrätten.
– Det är ett trist
samarbetsklimat som skapas
just nu, säger Nyamko Sabuni.
Det har gått precis ett år sedan det
blev klart att Nyamko Sabuni tar
över som partiledare för
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Liberalerna efter Jan Björklund.
Partiledarbytet har ännu inte lett
till något lyft för partiet. I SCB:s
stora majundersökning fick L
blott 3,3 procent av
väljarsympatierna.
– Vi har jobbat hårt allihop och
det känns tungt för mig liksom för
många medlemmar att det inte
avspeglas i opinionen, säger
Nyamko Sabuni.
Vad är din förklaring till att L
ligger under fyraprocentsspärren i
flera opinionsmätningar?
– Det kanske grundläggande är att
L ganska länge tampats med
förtroendet mot väljarna. Vi har

haft interna problem, väljarna har
inte haft förtroende för vårt parti,
det har varit splittring kring olika
vägval – och dessutom slår
pandemin till. I en kris är det
ganska naturligt att det är
regeringen och det största
oppositionspartiet som tar plats i
medierna och debatterna.
Splittringen inom L har i första
hand handlat om vilken regering
partiet ska ställa sig bakom.
Nyligen förklarade
Moderatledaren Ulf Kristersson
att han inte utesluter ett
budgetsamarbete med SD. Det
uttalandet har på nytt rivit upp
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såren inom L och fått flera tunga
företrädare att förklara att den
som närmar sig SD samtidigt rör
sig bort från Liberalerna.
Kan du i dag tänka dig att ingå i
en regering eller vara
regeringsunderlag där SD är en
del av budgetförhandlingarna?
– Jag tror att det är väldigt svårt
att få ihop en budget med ett parti
vars värderingar ligger långt ifrån
de liberala. Det är
utgångspunkten för hur jag ser på
budgetfrågan. Men att tala om
budget är en sak, att tala om
samarbete i riksdagen är något
helt annat. Vi kommer att försöka

se till att vi får igenom så mycket
liberal politik som möjligt och alla
som vill ansluta till liberala
reformer kommer att vara
välkomna. När det gäller vem man
får ihop budgeten med är det en
fråga som vi kommer att
återkomma till i god tid innan
valet.
Men flera ledande företrädare vill
ha ett svar på den frågan nu?
– De här ledande företrädarna har
pratat om SD så länge jag kan
minnas. Vi kommer att ge ett
gemensamt svar som parti. De här
gav inte heller svar på vilken
regering de vill ha, de gav bara
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svar på vem de inte vill leka med
och det är väl bra.
Kan du förstå att väljarna har
svårt att begripa vad L egentligen
tycker om du inte kan ge ett rakt
besked i en sådan här fråga?
– Absolut. Men jag har gett ett
tydligt svar till både mina väljare
och partimedlemmarna att vi
skulle hedra januariavtalet.
Januariavtalet gäller denna
mandatperiod och vi återkommer
i god tid om hur vi ser på framtida
ledarskap av landet.
Hur entusiastisk känner du dig
inför januariavtalet?

– Jag är entusiastisk för de
liberala reformer som finns i det.
Jag vill vara med om att
genomföra dem på det sätt som vi
är överens om. Men jag kan störa
mig på det höga tonläge som jag
hör från socialdemokratiskt håll
och facket kring frågor som är
ganska tydliga och självklara i
överenskommelsen. När fler
riskerar att bli arbetslösa måste vi
se till att få en arbetsrätt som inte
bara skyddar den som har arbete
utan som skapar trygghet för den
som har ett arbete men som
skapar möjligheter för den som
står utanför.
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– Det är inte Liberalerna som
bråkar om januariavtalet utan det
är den sittande regeringen som
inte alltid är beredd att genomföra
de reformer som vi är överens om
i avtalet. Jag tycker att det är ett
trist samarbetsklimat som skapas
just nu utifrån kommentarer om
Las eller försvarsförhandlingarna.
S tar inte riktigt det ansvar som
jag anser att de bör ta.
Vad säger du om att Miljöpartiet
nyligen anklagade L för att riskera
januariavtalet genom att
motarbeta byggandet av
höghastighetståg?

– Ett så pass stort
infrastrukturprojekt bör
eftersträva att ha en
riksdagsmajoritet bakom sig. Det
har vi försökt eftersträva men det
har inte regeringen, framför allt
MP, mäktat med.
– MP lever väl i en värld där de
känner att de har fått ge väldigt
mycket och nu vill de ha tillbaks
någonting. De sitter i
regeringsställning men vi ser inte
resultaten. De känner väl en stress
över att de ska leverera mer och
då är höghastighetståg ett av de få
riktigt stora projekt som de har att
luta sig mot.
957

Hur ser L:s prioriteringar ut inför
höstens budgetförhandlingar och
en återstart av ekonomin?
– För oss kommer det att vara
oerhört viktigt att vi fortsätter
med en politik som stimulerar
företagande och ser till att fler kan
komma tillbaks i arbete. Vi måste
se till att det lönar sig bättre att
arbeta. Att fokusera på att
fortsätta sänka skatten för dem
med låga inkomster. Det måste
vara en skillnad på att leva på
bidrag i förhållande till att leva på
en inkomst.
Hur ser du på att finansminister
Magdalena Andersson säger att

hon prioriterar offentliga
investeringar och konsumtion
framför skattesänkningar och
stimulanser till företag?
– En finansminister som ställer de
två sakerna mot varandra har i så
fall inte riktigt förstått hur
ekonomin fungerar. Vi vill sänka
skatter för låginkomsttagare för
att det ska bli mer lönsamt att
arbeta och för att fler ska komma i
arbete. Det är de som arbetar som
sen skapar resurser till den
offentliga konsumtionen. Om fler
ska leva på försäkringar och
bidrag så kommer
finansministern inte att ha pengar
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att investera i den offentliga
konsumtionen.
Finansministern lutar sig mot
Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet som pekar ut
samma prioritetsordning. Har de
fel?
– Jag menar att om det inte är
lönsammare att arbeta så kommer
flera att leva på försäkringar och
bidrag och då har vi urholkat
skattemedlen som ska användas
till den offentliga konsumtionen.
Hans Olsson
hans.olsson@dn.se

Bakgrund.
För drygt två veckor sedan
underkände den
socialdemokratiska
arbetsmarknadsministern Eva
Nordmark utredningen om
förändringar kring arbetsrätten.
”Det är en kraftig slagsida till
arbetsgivarens fördel”, ansåg Eva
Nordmark som tycker att
utredningen inte följer direktiven
som regeringen satt upp.
Utredningen är en viktig del
i januariavtalet mellan
regeringspartierna och Centern
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och Liberalerna, där C och L varit
pådrivande för förändringar.

Tingsrätten anser
att 23-åringen är
skyldig
TORSDAG 18 JUNI 2020

Uddevalla tingsrätt anser att 23åringen mördat Wilma
Andersson och gjort sig skyldig
till brott mot griftefriden.
Han ska nu genomgå en
rättspsykiatrisk undersökning.
I mitten av november förra året
försvann 17-åriga Wilma
Andersson spårlöst från
Uddevalla. Hundratals frivilliga
deltog i sökandet. Några dagar
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senare greps hennes före detta
pojkvän, skäligen misstänkt för
mord.
Två veckor efter försvinnandet
meddelade polisen att de hade
hittat en kroppsdel i
expojkvännens lägenhet. Därmed
stod det klart att Wilma
Andersson hade blivit mördad.
Trots massiva sökinsatser har inga
fler kvarlevor hittats i skogarna
och vattendragen utanför
Uddevalla.
I maj åtalades expojkvännen för
mord och brott mot griftefriden.
Åklagaren yrkar på att mannen
ska dömas till livstids fängelse,

men 23-åringen nekar till
anklagelserna.
Slutpläderingarna i målet hölls på
tisdagen och på
onsdagseftermiddagen meddelade
Uddevalla tingsrätt att det finns
övertygande bevisning för att 23åringen gjort sig skyldig till mord
och brott mot griftefriden.
Expojkvännen ska nu stanna kvar
i häkte i avvaktan på den
rättspsykiatriska undersökningen,
som väntas ta fyra veckor. Enligt
tingsrätten finns det risk för att
han avviker eller ”på något annat
sätt undandrar sig lagföring eller
straff.”

961

Undersökningen ska ge
tingsrätten underlag för att
bedöma om 23-åringen har begått
gärningarna under påverkan av en
allvarlig psykisk störning.
Resultatet har även betydelse för
påföljden.
”Undersökningen skall omfatta
frågan om NN till följd av
störningen har saknat förmåga att
inse gärningarnas innebörd eller
att anpassa sitt handlande efter en
sådan insikt och om det finns
medicinska förutsättningar för att
överlämna honom till
rättspsykiatrisk vård”, skriver
tingsrätten.

När den rättspsykiatriska
undersökningen är gjord kommer
tingsrätten att hålla fortsatt
huvudförhandling i målet och
meddela dom.
Åklagare Jim Westerberg säger att
tingsrättens beslut var väntat med
tanke på vad som har
framkommit i målet.
– Det är sällan man har sett så
stark bevisning i ett mordärende.
Det är väldigt mycket spår och
vittnesiakttagelser och så fyndet
av kroppsdelen, säger han.
DN har sökt 23-åringens advokat
Beatrice Rämsell för en
kommentar.
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Marit Sundberg
marit.sundberg@dn.se

Coronakrisen slår
hårt mot
bryggerierna
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Inställda konserter och
evenemang och en hårt
drabbad restaurang- och
hotellnäring har gett tydliga
effekter på bryggerinäringen.
Dessutom har exporten nästan
upphört.
Nu hoppas branschen på att
sommarens högsäsong ska
kunna rädda delar av vad som
gått förlorat under våren.
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Bryggerierna i Sverige har påverkats kraftigt under coronakrisen. Under maj månad sjönk
försäljningen med 40 procent
jämfört med maj förra och under
april med 55 procent.
– Coronakrisen har slagit hårt mot
restaurang- och besöksnäringen,
vilket har påverkat bryggerinäringen, säger Anna-Karin Fondberg, vd på Sveriges
Bryggerier.
Tappet motsvarar nio miljoner
liter öl, cider, läsk och vatten som
produceras i landets 400
bryggerier. Visserligen vägs

minskningen in av en ökad
försäljning hos Systembolaget.
Men samtidigt har exporten
nästan upphört helt, och ett stort
antal konsumtionstillfällen
försvunnit när evenemang och
konserter ställts in och turismen
uteblivit. Därtill har många
länders totala nedstängningar
påverkat exporten.
En femtedel av den öl som dricks i
Sverige kommer från
gränshandeln, som i princip
upphört. Inte heller har
norrmännen kunnat åka till
Sverige för att handla.

964

Men det uteblivande resandet har
inte bara nersidor för näringen –
smugglingen är som bortblåst.
– Det är väl det enda positiva. Vi
har inget emot att folk åker till
gränsen och handlar men det blir
illegalt när någon gör det och säljer till grannen, säger AnnaKarin Fondberg.
Den utmanande tiden kommer
strax efter att fjolårets siffror
sammanställts.
En ny rapport från Sveriges
bryggerier visar att 2019 var ett
bra år för branschen. Under året
startades 42 nya bryggerier och

branschen fortsatte växa med
omkring 2 procent.
Totalt sålde bryggerierna 1,6 miljarder liter öl, cider, läsk och
vatten.
– Branschen är expansiv och det
startas många nya bryggerier.
Tillväxten var hållbar både
småskaligt för lokala bryggerier
och hos de större, säger AnnaKarin Fondberg.
Och försäljningen av alkoholfritt steg med hela 28 procent förra
året.
Anna-Karin Fondberg tror att den
stora ökningen beror på att
branschen arbetat hårt för att 965

kunna erbjuda attraktiva
varianter.
– Alkoholfri öl är inte längre ett balternativ, utan det är en riktig öl.
Den kan drickas utan att göra
avkall på smaken.
Framöver är branschen, som
sysselsätter 60 000 personer,
beroende av hur sommaren
utvecklar sig.
Väder, resmönster och sociala sammankomster spelar in.
– Den senaste tiden har varit superutmanande. Alla kommer
kanske inte klara det men det
finns en enorm kämparanda och
det har skett initiativ som digitala

provningar, säger Anna-Karin
Fondberg.
– Vi hoppas på en fantastisk
sommar där många semestrar i
Sverige.
Ida Yttergren
ida.yttergren@dn.se
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Han har aldrig sett så mycket
dokumentärer som nu, säger
Rune Andersson, ordförande i
industrigruppen Mellby. Han
tillhör riskgruppen 70+ och får
TORSDAG 18 JUNI 2020
hålla sig hemma under Industrimannen Rune
coronapandemin. Samtidigt har
Andersson är glad att hans
han nog aldrig haft så täta möten
Mellby Gård haft flera ägg i
som denna vår.
korgen under pandemin, ändå
– I många av bolagen ses styrelsen
går mycket tid åt till att ”täta
vanligen var tredje månad, nu är
alla hål”.
det via nätet varannan vecka. Det
– Sverige behöver flera och
blir inte mycket strategi, utan
riktigt stora
omskolningsprojekt, många av dagliga löpande frågor, detaljer
som ägare egentligen inte brukar
jobben som nu försvunnit
kommer inte tillbaka, säger han. peta i. Men så är ju det här en kris
som ingen annan – i styrka och

Mellby-grundaren:
Nu behövs stora
omskolningsprojekt
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genom att vi famlar i okunnighet
om vad som ska ske.
Mellby Gård, med Runes son
Johan som vd, äger bolag inom
industri, konsumentvaror,
jordbruk och service, som
tillsammans omsätter cirka 10
miljarder kronor. Man sysslar
med allt från begravningar och
parkeringsautomater till
bemanningstjänster och import av
jordbruksmaskiner.
Bland de mest kända varumärkena märks Kapp-Ahl, Duni,
Älvsbyhus och Smarteyes.
– En av affärsprinciperna är att
sprida riskerna, och det är vi glada

för i det här läget. Kapp-Ahl har ju
till exempel haft det extremt tufft
medan Feralco som gör
kemikalier för vattenrening gjorde
sin historiskt bästa månad i april.
Väger gungorna upp för
karusellerna?
– Inte helt, även om
industriföretagen håller emot så
kommer nog rörelsevinsten att
minska 20–30 procent det
kommande året. Där det behövs
får vi gå in med lån och nytt eget
kapital för att täta hålen. Vi har
stabil ekonomi och är lågt
belånade, man får hoppas att
krisen inte håller i sig i två år.
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Är det läge för er att köpa fler
bolag nu?
– Det får vänta, ingen har riktigt
tid att tänka på det. Ett av våra företag hade listat ett antal
förvärvskandidater men de
planerna har lagts på is.
Rune Andersson menar att
pandemin har gett en rejäl skjuts
åt digitaliseringen – både som ett
sätt att jobba på distans och för ehandeln. Det gäller Kapp-Ahl,
men också Älvsbyhus där Mellby
äger hälften, som nu erbjuder
kunden att göra sin egen
planlösning till fast pris.

– Pandemin har satt fingret på det
som länge varit den fysiska detaljhandelns största problem, hyrorna. Här måste något hända.
En annan tydlig lärdom är att
portföljföretagen måste se över
sin logistik.
– Det är nog dags att gå tillbaka
till det jag lärde mig som ung –
”ha alltid minst två leverantörer,
det kan börja brinna”. Det blir
dyrare, men den premien får vi
vara beredda att ta.
Hur får vi fart på Sverige igen?
– Det mest brådskande är att dra i
gång flera och riktigt stora omskolningsprojekt. Dels för att
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många av jobben som försvinner
inte kommer tillbaka, dels för att
vi har tydliga bristyrken – till
exempel hantverkare och inom
vården.
– Jag tror också att det är dags att
ändra reglerna för de så kallade
periodiseringsfonderna.
Företagen borde få avsätta en
högre andel av vinsten under
längre tid mot i dag. Det skulle
stärka balansräkningarna och
innebära en bättre buffert när
nästa kris kommer.
Rune Andersson säger att han har
kollegor som befarar att staten

efter de massiva stöden skulle
vilja bli ägare till fler företag:
– Men jag är inte ett dugg orolig
för något slags ”vänstersväng”.
Den här krisen har visat för folk
hur viktiga de privata bolagen och
deras anställda är för
skatteintäkterna.
Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se
Fakta. Mellby Gård
Mellby Gård är ett holdingbolag
grundat av Rune Andersson.
Man äger bland annat KappAhl
och Oscar Jacobsson. Dessutom
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deläger Andersson bland annat
Duni, Roxtex, och Academedia.

Resenärer har rätt
till pengar tillbaka
efter inställda
resor
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Kunder har rätt att välja mellan
ombokning eller pengarna
tillbaka om ett flygbolag ställer
in en reguljär flygresa till följd
av coronapandemin. Men väljer
resenären själv att avboka
gäller andra regler.
Det menar Allmänna
reklamationsnämnden, ARN,
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som på onsdagen kom med ett
vägledande beslut om resor
som avbokats eller ställts in för
att minska smittspridning.
Om ett flygbolag ställer in en resa
har resenären rätt till ombokning
eller återbetalning av hela
inköpspriset.
– Ställer flygbolaget in en resa så
är man skyldig att betala tillbaka
hela biljettpriset, säger Marcus
Isgren, chef för ARN.
Det är flygbolaget som ansvarar
för att betala tillbaka pengarna,
även om biljetten köpts via en
resebyrå. Pengarna ska betalas
tillbaka i kontanter. Enligt

nämnden är det inte tillåtet att
återbetalningen görs i vouchers –
om inte konsumenten godtar
detta.
– Många företag har sagt att de
inte har råd att betala och vill
betala med vouchers i stället. De
har menat att det råder så
speciella omständigheter. Men där
är lagstiftningen på EU-nivå
tydlig. Det finns inga sådana
undantag. Ställer flygbolaget in en
resa så är man skyldig att betala
tillbaka hela biljettpriset, säger
Marcus Isgren.
Om en konsument däremot själv
avbokat en reguljär flygresa så har
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den inte alltid rätt till
återbetalning – såvida inte
biljetten är återbetalningsbar.
Marcus Isgren menar att det är
kunden som tagit en risk i och
med att man köpt en ickeåterbetalningsbar biljett.
– Då gjorde vi bedömningen att
det inte är ett oskäligt villkor när
det inte är flygbolagets fel att
resan inte blir av.
UD avråder i nuläget från ickenödvändiga resor utanför Sverige.
Men detta gör inte att flygbolag
bör betala tillbaka pengar för
reguljära flygresor.

– Då spelar det ingen roll om
flyget ändå går. Men om flyget
ställs in så hamnar man i
situationen att det är en inställd
flygning, säger Marcus Isgren.
Däremot om en resenär bokat en
paketresa så har den rätt att få
tillbaka hela kostnaden vid egen
avbokning, om det finns ”stor risk
för människors hälsa på ett
resmål” skriver nämnden. Då
gäller paketreselagen – men
konsumenten måste kunna bevisa
att en sådan risk finns.
– Om du kan bevisa att det finns
en allvarlighet i smittspridningen
så har du rätt att avboka en
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paketresa och få pengarna
tillbaka. Det gäller även om inte
UD har avrått från resor i det
läget, säger Marcus Isgren.
Om arrangören däremot ställer in
en paketresa har resenären rätt att
få tillbaka alla kostnader för
resan.
Marcus Isgren säger att Allmänna
Reklamationsnämnden på kort tid
har fått in runt 3 000 ärenden
som gäller resor. De tittar på alla,
men ytterligare ärenden kommer
att bedömas utifrån de vägledande
uttalanden som presenterades på
onsdagen. De utgick från fem
ärenden som rör resor som

avbokats eller ställts in under
coronakrisen.
Konsumentverket har tidigare
kommit med vägledande
slutsatser om att den som köpt en
resa har rätt att få pengarna
tillbaka.
ARN har tidigare kommit med
beslut om att arrangörer av till
exempel konserter och
idrottsevenemang ska betala
tillbaka avgiften för evenemang
som ställs in. Det eftersom den
som inte får en avtalad prestation
inte är skyldig att betala för den,
enligt nämnden.
Evelyn Jones
evelyn.jones@dn.se
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Tystnaden spred
sig bland plakaten
när Preem fick
grönt ljus
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Det handlar om globala och
lokala klimatmål. Om
arbetstillfällen och om
regeringens möjlighet att
påverka enskilda bolags
klimatavtryck.
I centrum för de stora frågorna
står lilla Lysekil.

Mark- och miljööverdomstolens
klartecken till Preems
utbyggnad togs emot med blandade känslor i kommunen.
Lysekil.

Det blir tyst bakom plakaten på
torget när budskapet meddelas via
radiohögtalarna. Mark- och miljööverdomstolens yttrande ger
utbyggnaden av Preems
oljeraffinaderi i Lysekil grönt ljus.
Inge Löfgren, ordförande i
Naturskyddsföreningen i Lysekil,
var på gott humör innan
radiosändningen började. Nu har
han ändrat ansiktsuttryck.
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– Man blir faktiskt bedrövad. Det
här är en ödesfråga, säger han.
Några meter bort, på ett av torgets
glasskaféer, beskriver Ragnhild
Selstam, moderat kommunalråd i
grannkommunen Sotenäs, helt
andra känslor.
– Jag är jätteglad. Det här är
jätteviktiga arbetsplatser för våra
kommuner, säger hon.
Preems planerade utbyggnad
skulle innebära att utsläppen från
raffinaderiet i Lysekil ökar från 1,7
miljoner ton växthusgaser årligen,
till 2,7 miljoner ton. Det
motsvarar omkring 5 procent av
landets totala utsläpp.

Utbyggnaden skulle därmed
minska chanserna att nå det
nationella klimatmålet att inte
släppa ut några växthusgaser i
atmosfären år 2045.
Preems planer godkändes av
Mark- och miljödomstolen men
överklagades av flera
miljöorganisationer och ett
hundratal privatpersoner. En av
dem är Annika Rockström, som
bor en och en halv mil från
raffinaderiet. Hon vill veta hur
raffinaderiet påverkar luften hon
andas.
– Jag yrkar på att mätningar av
luftkvaliteten i området och
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hälsoundersökningar för de
boende och personer som arbetar
i området genomförs, sa hon inför
Mark- och miljööverdomstolen
under huvudförhandlingarna.
Nu är hon besviken. Till grund för
Mark- och miljööverdomstolens
yttrande ligger bedömningen att
stoppregeln i miljöbalken inte kan
tillämpas, eftersom bolagets
verksamhet omfattas av EU:s
system för handel med
utsläppsrätter. Inte heller kan det
klimatpolitiska ramverk som
Riksdagen beslutade om 2017
sätta stopp, enligt domstolen.
Ramverket ska vara vägledande

för regeringens klimatpolitiska
arbete, men har ingen juridisk
betydelse vid prövning av tillstånd
för enskilda verksamheter.
– Det kanske är så att man
behöver se över hur de här
lagarna tillämpas, säger Annika
Rockström.
Inge Löfgren från
Naturskyddsföreningen säger att
det hade funnits sätt för
domstolen att säga nej till
utbyggnaden.
– Det kan man göra utanför det
här systemet – och det finns
många skäl att säga nej. Inte
minst utsläppen av svavel och
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stoft och annat som påverkar
människors hälsa och miljö, säger
han.
Preems vd Petter Holland skriver
till DN att han välkomnar dagens
besked. Vd:n menar att ett nytt
miljötillstånd är avgörande för att
bolaget ska kunna genomföra en
omställning från fossil till
förnybar produktion.
”Det är positivt att processen nu
kan fortsätta framåt. Vi ser fram
emot en fortsatt konstruktiv
dialog under den fortsatta
politiska processen”, skriver
Petter Holland.

Enligt bolaget ska verksamheten
vara klimatneutral år 2045. Under
huvudförhandlingarna i Markoch miljööverdomstolen
kritiserades bolaget för att dessa
målsättningar inte är juridiskt
bindande.
Yttrandet i Mark- och
miljööverdomstolen skickas nu
vidare till regeringen. Skulle
Preem få ett nej på sitt förslag är
det första gången som regeringen
stoppar en verksamhet på grund
av klimatskäl.
Lovisa Herold
lovisa.herold@dn.se
Fakta. Omstritt oljeraffinaderi
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Oljebolaget Preem vill bygga ut
sitt raffinaderi i Lysekil med en
anläggning som omvandlar
tjockolja till bensin och diesel.
Detta skulle enligt bolagets
beräkningar innebära att
anläggningens utsläpp ökar från
1,7 miljoner ton växthusgaser
årligen till 2,7 miljoner, vilket
motsvarar ungefär 5 procent av
landets totala utsläpp.
Utbyggnaden fick klartecken av
Mark- och miljödomstolen i slutet
av 2018. Men beslutet
överklagades av ett hundratal
privatpersoner och flera
miljöorganisationer.

Under våren har Mark- och miljööverdomstolen prövat ärendet. Nu
överlämnas ett yttrande till
regeringen, som ska besluta om
huruvida utbyggnaden ska tillåtas
eller inte
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Stor lättnad i
gränsstäderna: ”Det
här har varit helt
galet”
TORSDAG 18 JUNI 2020

Nu öppnar stora delar av
Europa sina gränser igen.
I den belgiska staden Lanaken
på gränsen till Nederländerna
drar invånarna en lättnadens
suck. Här har familjer splittrats
och jobb gått förlorade under
de tre månader gränsen mellan
länderna varit stängd.

– Det blev som Öst- och
Västberlin här, säger Jacob
Maat.
Lanaken.

Friheten att resa i Europa är successivt på väg tillbaka. Under
måndagen öppnade länder som
Tyskland, Frankrike och Belgien
sina gränser och flera planerar att
följa efter.
Det är inte en dag för tidigt att EU
överger resebegränsningarna,
tycker invånarna i belgiska
Lanaken, där gränsen mot
Nederländerna öppnade för någon
vecka sedan.
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– Det har varit en mardröm som
vi aldrig kunde ha föreställt oss, säger Marino Keulen.
Han är borgmästare i Lanaken, en
stad med 25 000 invånare, som
med sina låga tegelhus och många
ölkaféer ser ut som en typisk
belgisk småstad.
Nu gestikulerar han ivrigt när vi
ses på gränsen till nederländska
Maastricht. Han vill förklara hur
nära sammanflätat Lanaken är
med den nederländska sidan och
vilka omvälvningar det har
inneburit för invånarna att
gränserna varit stängda i tre
månader.

– Vi känner oss ju som ett och har
mer samhörighet med Maastricht
än med Bryssel. Många tusen
jobbar på andra sidan gränsen,
familjer bor på båda sidor. Nu var
gränsen stängd i tre månader. Det
har varit en hemsk tid.
I normala tider passerar över 24
000 bilar om dagen gränsen vi
står vid. Människor åker till
arbetet, har släkt på båda sidor
gränsen, blir kära, skaffar barn,
och åker för att ta en drink. Om
det sker i Belgien eller Nederländerna spelar ingen roll.
Språket, holländska, har de
gemensamt. Till och med namnet
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på provinsen, Limburg, är samma
på båda sidor. Fram tills Belgiens
självständighet 1830 tillhörde de
samma land, Nederländerna.
Men så kom coronapandemin och
gränser i Europa klappade igen.
Framför allt har de stängda
gränserna haft en mänsklig
kostnad, menar Marino Keulen.
Här finns far- och morföräldrar
som inte kunnat träffa sina
barnbarn och barn till sjuka
föräldrar i grannlandet som inte
kunnat åka på besök.
– Visst, Skype hjälper, men det
ersätter inte verkliga möten.

Plötsligt kontrollerade gränspoliser varje bilist, cyklist eller
gångtrafikant som var på väg över
gränsen. Många tvingades vända
om. Ibland efter att bara ha tagit
några få fotsteg.
– Det var så dumt. Det fanns folk
på den belgiska sidan som ville gå
några meter för att köpa
blommor. Men polisen stoppade
dem, säger Christiane Kohnen
som driver blomsterbutiken
Bloemen Leliveld.
Hennes affär ligger precis på
gränsen. Ingången är i
Nederländerna och garaget i
Belgien. Därmed hamnade hennes
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blomsterbutik plötsligt i två skilda
världar. I den ena, den
nederländska, har coronastrategin
påmint om den svenska. Mycket
har hållit öppet och
myndigheterna har hoppats att
nederländarna själva tar ansvar
för social distansering.
I Belgien däremot stängde stora
delar av samhället, även
blomsterbutiker.
För Christiane Kohnen blev
följden absurd. De i Lanaken som
på mors dag gick till hennes affär
för att handla blommor stoppades
och Christiane Kohnen tvingades
kasta blommor när försäljningen

uteblev. Totalt förlorade hon 70
procent av omsättningen.
Hon skakar på huvudet när hon
tänker på hur olika de två
länderna hon verkar i har agerat.
Att de inte har samordnat sina
åtgärder förstår hon inte.
– Vi är ett Europa och vi borde
haft samma regler. Det hade gjort
allt så mycket enklare.
Borgmästaren Marino Keulen
tänker tillbaka på hur det var
innan 1992, när det beslutades om
EU:s gemensamma inre marknad
– att varor, människor, tjänster
och kapital skulle röra sig fritt i
unionen.
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I Lanaken försvann gränspolisen
och det vita hus vid gränsen som
tidigare var tullens tömdes för att
säljas till en privatperson. Marino
Keulen pekar mot det gamla
tullhuset och konstaterar att
Lanaken vann mycket på att
gränskontrollerna försvann. Den
ekonomiska tillväxten steg och
vardagslivet blev lättare.
– Jag tror folk hade glömt hur det
var innan 1992. Men nu var vi
plötsligt tillbaka i en värld med
restriktioner och gränspolis. En
värld med kontroller,
misstänksamhet och krångel.

Jacob Maat illustrerar väl hur
nära sammanlänkade de båda
sidorna är. Han är holländare
men bor och driver ett kafé på den
belgiska sidan. Systrarna och
mostrarna bor i Nederländerna,
liksom hans ex-fru som han har
delad vårdnad om en hund med.
– Det blev som Öst- och
Västberlin här, säger han och
plockar med disken på kaféet som
efter att ha varit stängt i tre
månader nu har öppnat.
För att kunna ha hunden sina
dagar när gränsen var stängd tog
han sig över på ett ställe där han
visste att polisen inte bevakade.
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Om polisen kommit på honom
hade han fått böta. Jacob Maat
suckar åt situationen.
– Var är det vi brukar kalla ett gemensamt Europa? Det här har
varit helt galet.
Flera av dem vi pratar med hade
önskat en ökad samordning
mellan EU-länderna.
– Det här visar att vi behöver mer
Europa, vad gäller hälsovård,
arbetskraft, polisen. Vi behöver
mer samarbete, säger Marino
Keulen.
Samma lättnad som i Lanaken
märks på andra ställen i Belgien
och Nederländerna inför

gränsöppningarna. Det är
efterlängtat, konstaterar damen
inne på turistbyrån på Grand
Place i Bryssel. Det ståtliga torget
med sina utsmyckade
gulddekorerade hus som brukar
vara fullt med turister gapar
ovanligt tomt.
– De enda som kommer nu är
belgare och de kan redan det här,
säger hon.
Men hon har inte särskilt stora
förhoppningar på sommaren,
även om gränserna öppnar.
Pandemin har försämrat
människors ekonomi och många
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är fortfarande oroliga för att
smittas.
Dessutom är EU:s gränser än så
länge stängda för turister från andra delar av världen.
Många länder fortsätter dessutom
att sätta stopp för svenskar. På
DN:s bilresa från Sverige tvingas
vi köra rakt genom Danmark,
Tyskland och Nederländerna. Här
välkomnas inte resenärer från
Sverige. De som stannar ändå
tvingas sitta i karantän i två
veckor i Nederländerna och i stora
delar av Tyskland, även efter 15
juni.

På båten mellan danska Rødby
och tyska Puttgarden är det
ovanligt ödsligt. Affärerna är
stängda och de vanliga köerna till
restaurangerna lyser med sin
frånvaro. De flesta är
återvändande tyskar, väl
medvetna om att nu väntar två
veckors isolering.
Ändå har ingen vi pratar med
tvekat inför Sverigeresan. De
älskar svensk natur och förstår
inte hur det skulle vara mer
riskfyllt att sitta i en stuga i
skogen än att befinna sig i mer
tätbefolkade Tyskland.
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– Vi har varit i samma hus i
skogen i Kronoberg som vi besökt
15 år i rad. Under tiden träffade vi
kanske fem personer. Nu kommer
vi till Tyskland där vi träffar klart
fler. Ändå måste vi sitta i
karantän. Det är konstigt, säger
Bremenbon Dieter Skorzinsky
som iklädd munskydd står ute på
däck tillsammans med sin pappa
Hans.
Vera Steitz, som är halvsvensk,
kände ingen som helst tvekan
inför att åka till sin stuga utanför
Oskarshamn.

– Huset ligger mitt ute i skogen,
så det känns inte som någon stor
risk. Jag är inte heller säker på att
jag måste sitta i karantän i Mainz
där jag bor, jag tror att reglerna är
hårdare i norra Tyskland.
I Puttgarden har gränsbutiken
som brukar krylla av människor
på jakt efter alkohol och godis
stängt. Det åskar och blixtrar,
men det hindrar inte paret Philip
Hoya och Julia Homburg från att
promenera längst ut på piren. De
har åkt bil i fyra timmar från
Nordrhein-Westfalen bara för att
titta på färjorna. Nu blickar de
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längtansfullt mot havet och
Danmark.
– När det här är över ska vi resa
söderöver, till solen, till Italien
eller Turkiet. Nedstängningen har
varit svår, vi har saknat frihetens
Europa, säger de.
Marianne Björklund
Här är svenska turister välkomna
– och inteTORSDAG 18 JUNI
202Danmark
Gränsen öppnad 15 juni för
turister från Tyskland, Norge och
Island - men ej svenska. Svenskar
som jobbar i Danmark, har
sommarstuga, dansk partner eller
annan nära familj i landet kan

dock släppas in. Även transitresor
är möjliga.
Norge
De flesta svenskar får fortfarande
inte resa till Norge – när landet
öppnade för Norden på måndagen
är bara gotlänningar välkomna.
Beskedet motiveras med att
Gotland är den enda svenska region där smittspridningen är
under kontroll. Jobbresor tillåts
utan krav på karantän.
Finland
Från och med 15 juni öppnas
gränserna för sex länder: Estland,
Lettland, Litauen, Norge,
Danmark och Island. Då
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försvinner även
karantänsrekommendationerna
för dessa länder. Svenskar
fortfarande portade.
Tyskland
Den tysk-danska gränsen öppnade
för turister på måndagen.
Restriktioner och eventuella
karantänsregler kan se olika ut i
olika delstater, men i största delen
av Tyskland får svenskar räkna
med två veckors karantän.
Frankrike
Planerar att öppna för turister
från andra EU-länder den 15 juni.
Krav på karantän för medborgare
från länder som kräver att

fransmän ska sitta i karantän, till
exempel Spanien och
Storbritannien. Krav på
friskhetsintyg för inresande gäller.
Spanien
Den 21 juni öppnas gränserna för
EU-länder och de Schengenländer
som inte är med i EU. Karantänskraven tas bort. Landgränsen till
Portugal öppnas den 1 juli.
Restriktionerna för hur man kan
resa inom landet tas bort den 21
juni.
Italien
Alla EU-medborgare är välkomna.
Inget krav på karantän såvida
resenären ifråga inte har besökt
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något annat land under de senaste
två veckorna. Restriktioner för till
exempel stränder kan skilja sig åt
lokalt och regionalt.
Grekland
Flygresenärer välkomnas från
stora delar av Europa till Aten och
Thessaloniki. Slumpmässiga
tester görs vid ankomst. Flyger
man från en flygplats där
smittorisken anses hög, däribland
Arlanda, så är testning
obligatoriskt. Vid negativt test
gäller sju dagars karantän, vid
positivt 14 dagar.
Kroatien

Svenskar och alla andra EUmedborgare är välkomna. För att
komma in i landet krävs en
bokningsbekräftelse på hotell,
lägenhet eller liknande, så att det
framgår att det rör sig om en
turistresa.
Cypern
Från 20 juni slopas kravet på
friskintyg för resenärer från 13
länder. Då tillåts även resenärer
från ytterligare sex länder som
krävs på friskhetsintyg. Sverige är
till en början inte listat alls.
Malta
Öppnar för turister från 18
europeiska länder den 1 juli.
990

Svenskar är ännu inte med på
listan över välkomna
nationaliteter.
Portugal
Öppet för turister som anländer
med flyg. Svenska medborgare
med uppehållstillstånd eller
vistelserätt tillåts även att passera
gränsen från Spanien med bil.
Storbritannien
Alla som anländer med flyg, färja
eller tåg måste isolera sig i två
veckor, även britter.
Karantänsreglerna ska utvärderas
var tredje vecka, men redan nu
finns krav på att de ska luckras
upp.

Tjeckien
Öppet för resenärer från fyra
grannländer. Alla europeiska
länder har placerats i tre grupper
utifrån smittoläget, med Sverige
och Storbritannien i den högsta
riskgruppen. Svenskar och britter
släpps, med vissa undantag, inte
in i landet.
Polen
Har från och med i lördags öppnat
sina gränser för EU-medborgare.
Därmed lyfts kraven på
obligatorisk karantän och
gränskontroller.
Nederländerna
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Öppnar den 15 juni för resenärer
från samtliga EU-länder samt
Storbritannien, Norge, Schweiz,
Liechtenstein och Island.
Inresande från länder med höga
infektionstal, däribland Sverige,
måste tills vidare räkna med två
veckors karantän.
Belgien
Öppnade på måndagen för inresor
från samtliga EU-länder samt
Storbritannien, Norge, Schweiz,
Liechtenstein och Island.
Baltikum
Fri inresa till Estland och Lettland
för resenärer från EU-länder där
smittspridningen är begränsad.

Svenska resenärer måste sitta i
hemkarantän i 14 dagar vid
inresa. Litauen öppnar för många
EU-medborgare den 16 juni, men
inte för svenskar.
Österrike
Öppnar gränsen mot Italien den
16 juni. Resenärer från Sverige,
Storbritannien, Spanien och
Portugal måste fortsatt uppvisa
friskhetsintyg eller isolera sig efter
ankomst.
Turkiet
Har sedan den 11 juni öppnat sina
gränser. Alla är välkomna in i
landet men alla kommer att få
genomgå en medicinsk kontroll.
TT
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Jannike Kihlberg:
Avgörandet kan
ändå vara långt
borta
TORSDAG 18 JUNI 2020

Preemfallet är troligen långt
ifrån ett avgörande. Vilket
beslut regeringen än fattar
kommer det sannolikt att
överklagas.
Fallet visar att svensk
miljölagstiftning inte är
anpassad till det nya
klimatpolitiska ramverket.

Mark- och miljööverdomstolen
gick på samma linje som lägre
instans och säger att höga
koldioxidutsläpp inte är ett skäl
för att stoppa Preems utbyggnad i
Lysekil. Verksamheten omfattas
av EU:s handel med
utsläppsrätter och med nuvarande
lagstiftning får inte svenska
myndigheter sätta gränser för
deras utsläpp.
Klimatpolitiska rådet, som
utvärderar regeringens
klimatpolitik, har sagt att
lagstiftningen måste ses över. Med
en klimatlag som säger att
regeringen ska driva en politik
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som leder till kraftigt minskade
utsläpp ansåg rådet att det måste
vara möjligt att stoppa nya
anläggningar med stor
klimatpåverkan. Som exempel
använde de Preem. En utredning
som ska se över miljöbalken pågår
nu men blir tidigast klar om två
år.
Men många pekar också på vikten
av att skydda EU:s handelssystem.
Globalt är det ett av få system som
sätter ett pris på koldioxidutsläpp
och anses därför vara värt att
värna.
Naturvårdsverket har i ett
yttrande föreslagit att ett tillstånd

för Preem kunde tidsbegränsas till
2040 och även ha andra villkor.
Men domstolen ställer inga
sådana villkor med motiveringen
att de flesta företags tillstånd inte
är tidsbegränsade.
Regeringen kan fatta ett helt
annat beslut än Mark- och
miljööverdomstolen, men då
måste det vara väl motiverat och
följa miljöbalkens grundprinciper.
Där finns utrymme att göra andra
tolkningar än vad domstolen har
gjort, ett övergripande mål är ”att
främja en hållbar utveckling där
nuvarande och kommande
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generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö”.
Med en klimatrörelse som har
vuxit sig allt starkare de senaste
åren och inte minst miljontals
skolungdomar som följer Greta
Thunbergs skolstrejk och kräver
rätten till en framtid finns ett
starkt tryckt på regeringen att
göra allt för att bromsa
klimatförändringen.
Regeringens beslut kan överklagas
till Högsta förvaltningsdomstolen,
och så mycket står på spel på båda
sidor i den här frågan att det
verkar högst sannolikt att hur

beslutet än blir kommer det att bli
så.
Runtom i världen har det blivit
allt vanligare att klimatfrågan
hamnar i domstolsprocesser.
Högsta domstolen i
Nederländerna beslutade i
december att landets regering inte
hade gjort tillräckligt för att
minska utsläppen av koldioxid
och måste skärpa sin politik.
Yttrandet som Mark- och
miljööverdomstolen kom med på
måndagen är ett steg på vägen
mot ett besked om det blir en
utbyggnad i Lysekil eller inte. Men
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det slutgiltiga beslutet kan vara
långt bort.
Jannike Kihlberg
jannike.kihlberg@dn.se

Resebranschen
oroas av
ersättningskrav
TORSDAG 18 JUNI 2020

Allmänna reklamationsnämndens
beslut om att flygbolagens kunder
ska få kontant ersättning för
coronainställda resor tas inte
emot väl av resebranschen.
– Det är ytterligare lök på laxen i
en redan pågående kris. Det här
beslutet underlättar inte på långa
vägar för branschen, säger Didrik
von Seth, generalsekreterare för
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Svenska resebyrå- och
arrangörsföreningen.
Han anser att ARN:s beslut kan
innebära problem för de företag
som anordnar paketresor.
– Resebolagen har ingen
pågående verksamhet och
dessutom krav på återbetalning.
Samtidigt får de som arrangerar
paketresor inte alltid tillbaka
pengar från de flygbolag som
ställer in flygen eller från de hotell
som stängt, säger Didrik von Seth.
TT

Man häktas –
misstänkt för
anstiftan till
sprängdåden
TORSDAG 18 JUNI 2020

En man har häktats misstänkt
för anstiftan till två sprängdåd i
Kista och Husby i januari.
Polisen misstänker att
bakgrunden till sprängningarna
är ett utpressningsförsök riktat
mot personer med kopplingar
till adresserna.
– En person är häktad för bland
annat anstiftan till allmänfarlig
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ödeläggelse vid två tillfällen,
säger Carl Mellberg, åklagare
vid Västerorts åklagarkammare.
Sprängdåden ägde rum natten
mot den 21 januari med bara
några minuters mellanrum, på två
adresser som ligger ett par hundra
meter från varandra i nordvästra
Stockholm.
Polisen beskriver dåden som
särskilt hänsynslösa eftersom de
var kraftfulla och skedde i
bostadsområden där många
barnfamiljer bor. Enligt uppgifter
till DN misstänker polisen att
motivet var skuldindrivning.

Carl Mellberg, som utreder båda
brotten, ger bara en kort
kommentar till häktningsbeslutet.
– En person är häktad för bland
annat anstiftan till allmänfarlig
ödeläggelse vid två tillfällen, säger
han till DN.
På sin hemsida skriver polisen att
bakgrunden till sprängningarna
misstänks vara ett
utpressningsförsök riktat mot
personer med kopplingar till de
två adresserna.
De kraftiga explosionerna
orsakade omfattande skador på
loftgångar, fönster, dörrar och
lägenheter och 70 personer i huset
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i Kista fick evakueras i flera
månader medan huset
reparerades. Det var först helt
nyligen som de kunde flytta hem
igen.
– Vi har jobbat hårt för komma
framåt i utredningen. Det är av
oerhörd vikt att arbeta för att
lagföra gärningspersoner i denna
typ av brott som skapar stor
otrygghet i samhället, säger
Mattias Andersson,
kommenderingschef i den
särskilda händelsen som lett
arbetet i region Stockholm, i ett
pressmeddelande.

Kammaråklagare Carl Mellberg
säger att utredningsarbetet nu
kommer att fortgå och att åtal
enligt tingsrättens beslut ska
väckas om en månad.
Förra hösten och runt årsskiftet
skedde flera uppmärksammade
sprängdåd i Stockholmsområdet. I
oktober i fjol detonerade en stor
sprängladdning på Nytorgsgatan
på Södermalm, och bara några
dagar tidigare skedde en
explosion i Abrahamsberg.
Den 13 januari i år skedde vad
som beskrivits som en av de
största sprängningarna någonsin i
stockholmsområdet på
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Gyllenstiernsgatan på Östermalm.
En misstänkt person greps samma
månad, men han frisläpptes i maj,
och är inte längre misstänkt för
dådet.
Statistiskt sett har polisen haft
svårt med att utreda sprängdåd.
Endast ett av tio fall av
allmänfarlig ödeläggelse genom
sprängning ledde till åtal i fjol,
och året innan uppklarades 11
procent av fallen, enligt SVT.
John Falkirk
john.falkirk@dn.se

”Man har
protesterat mot
statyer genom
historien”
TORSDAG 18 JUNI 2020

Medvetenheten om att även
Sverige har en del i en kolonial,
rasistisk historia har väckt
protesterna mot statyer här. Det
menar Magnus Rodell, docent i
idéhistoria vid Södertörns
högskola som har forskat om
monumentkultur.
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1 Finns det en historia av protester mot
statyer, och varför inriktar man sig på
dem?

– Ja, genom hela den mänskliga
historien. Bland annat skedde det
under reformationen, franska
revolutionen, när Berlinmuren föll
och under krigen på Balkan.
Statyer och monument uttrycker
en viss samhällsordning – de
berättar en viss berättelse om hur
saker och ting ska vara inrättade. I
tider av samhällelig omvandling,
eller rent av revolutioner, riktar
man in sig på symbolerna och vill
förstöra dem, säger Magnus
Rodell.

2 I Sverige har det kommit synpunkter
kring statyer av bland annat Louis de
Geer, Carl von Linné och Gustav III. Vad
är det med dem som upprör?

– De har på olika sätt blivit
symboler för vad man i dag skulle
kalla en rasistisk världsbild. Louis
de Geer var en av de stora
entreprenörerna bakom den
svenska slavhandeln från
nuvarande Ghana. Linné
klassificerade inte bara blommor
utan klassificerade även
människor. Gustav III var den
som såg till att Sverige fick en
slavkoloni på Saint Barthélemy.
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3 I Sverige har vi nyligen sett vandalism
av Zlatanstatyn i Malmö. Har det skett
andra gånger?

– Under reformationen finns
många händelser, men i modern
tid egentligen inga tydliga
exempel, åtminstone inte som fått
stor medial uppmärksamhet.
Hugo Lindkvist
hugo.lindkvist@dn.se

DN-samtal om
krisen: ”Viruset
har klätt av
äldreomsorgen”
TORSDAG 18 JUNI 2020

Har den svenska coronastrategin misslyckats? I så fall
varför? I ett digitalt samtal i
Dagens Nyheters regi på
onsdagskvällen samtalade fyra
författare om pandemin.
– Vi borde vara mer observanta
på vad vi gör på vår planet, sa
bland annat Åsne Seierstad.
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Förutom Åsne Seierstad talade
Elisabeth Åsbrink, Maciej
Zaremba och Sverker Sörlin om
sina erfarenheter av covid-19pandemin under ledning av DN:s
Johar Bendjelloul.
Samtalet utgick ifrån deras bidrag
i den nyutgivna antologin ”Corona
– 19 författare om krisen”, som
består av texter av svenska och
internationella författare som
publicerats på i DN Kultur under
våren.
Maciej Zaremba uttryckte
förvåning över de svenska
myndigheternas agerande kring
coronan.

– Det verkar som att det som
händer nu är ett historiskt
trendbrott mot de auktoritära
hälsotraditionerna, sade han.
Idéhistorikern och författaren
Sverker Sörlin kallade strategin
från de svenska myndigheterna
kring coronan som närmast ett
överord i sammanhanget.
– Snarare skulle man säga det
svenska beteendet eller modellen.
Vi har haft en tradition sedan
länge att myndigheter gör mycket
av jobbet och att expertisen får
spela en stor roll, medan andra
länder har mycket starkare
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departement knutna direkt till
regeringarna, poängterade han.
– Därför kan man säga att Sverige
haft en icke-strategi – man har
låtit det ske som
expertmyndigheten förklarat vara
det som ska ske. En limbolik
situation.
Journalisten och författaren
Elisabeth Åsbrink beskrev i
samtalet med sina kollegor hur
hon saknat en tydlighet i både
vägval, motivering, mål och
ansvarstagande från de ansvariga
i kampen mot pandemin i Sverige.
Hennes text i antologin handlar
om tillit, inte minst till våra

myndigheter. Hon frågar sig i den
om Sverige, till följd av vår
historia, i dag är ”fredsskadat” –
och vilka konsekvenser det i så fall
kan få. En frågeställning som
resulterade i mycket starka och
skilda åsikter bland läsarna.
– Man attackerar budbäraren i
stället för att diskutera vad texten
säger och föra ett samtal. Jag
beklagar det.
Åsbrink kommenterade vidare
hur uppenbart icke-fungerande
den svenska åldringsvården har
visat sig vara.
– Det är ju helt tydligt hur viruset
har avklätt äldreomsorgen och
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hur situationen för gamla och
mycket gamla människor är. Det
är djupt provocerande också för
att det här har så många vetat
länge.
Även den norska författaren Åsne
Seierstad kommenterade den
svenska strategin. Hon
efterfrågade en aktivare debatt
kring vilken betydelse den
ekologiska systemstressen haft för
virussmittan i världen.
– Vi borde vara mer observanta på
vad vi gör på vår planet och se
mer på orsakerna, sade hon.
Georg Cederskog
georg.cederskog@dn.se

”Det syns inte
utanpå vilka män
som köper sex”
TORSDAG 18 JUNI 2020

Lena lyckades ta sig ur livet
som sexarbetare efter trettio år.
– Jag önskar bara att jag hade
gjort det tidigare. Fram till dess
var mitt liv som att gå på lina
mellan en svart och en vit
värld.
Skuggsidan
Del 3
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Under första halvåret 2020
skedde två stora tillslag mot
sexhandeln i Stockholm, som fick
stor uppmärksamhet och kastade
ljus över den parallella värld som
många prostituerade lever i. I
Insidans serie möter vi människor
med erfarenheter från den
världen. Tidigare artiklar
publicerades 16 och 17/6.
Lena beskriver sin bakgrund som
”på alla sätt gränslös”. Hon växte
upp med en ung ensamstående
mamma i ett hem där alkohol,
okända män, porr och sexuella
trakasserier hörde till vardagen. I

långa perioder bodde hon med sin
mormor.
När Lena kom upp i skolåldern
började hon förstå att mammans
resor in till stan innebar att hon
prostituerade sig. Steget att göra
samma sak kändes därför inte
alltför långt när hon som 17-åring
behövde pengar. Snart började
hon prostituera sig kontinuerligt
genom att gå på
Malmskillnadsgatan i centrala
Stockholm. De kunder som visade
sig intresserade av att köpa
sexuella tjänster av henne
beskriver hon som ”alla sorters
män”.
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– Det var alltifrån unga killar i 18årsåldern till 90-åringar och män
från alla samhällsklasser. Såna
som du ser inne på Ica eller på
dina barns skola. Det vill säga helt
vanliga män – det syns inte
utanpå vem som köper sex,
berättar hon.
Männen pratade ibland om sina
skäl till att de ville köpa sexuella
tjänster:
– De kunde säga att deras fru var
sjuk på något vis eller att hon inte
ställde upp på vissa saker. Eller
att de hade något udda önskemål
som växt fram under äktenskapet
och som de inte vågade lägga

fram. Flera gånger fick jag frågan
om jag kunde ”fixa minderåriga
flickor”.
Lena kunde följa med männen till
deras hem eller arbetsplatser, till
hotellrum eller till hennes eget
hem. Ofta hade hon sex med dem
i deras bilar, eftersom det kostade
mindre ”och många torskar är
snåla eller har dåligt med
pengar”.
Ibland var det kända,
framgångsrika eller mäktiga män
som cirkulerade kring
Malmskillnadsgatan i sina bilar.
– Jag har följt med politiker in till
riksdagshuset för att ha sex. Och
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jag hade även en stamkund som
var mycket känd inom
industrivärlden. Han bodde på ett
gods dit jag fick följa med flera
gånger. Det hände att jag blev
bjuden på middag som hans
kokerska lagat.
Det kunde bli cirka tjugo kunder i
veckan.
– Under den här perioden festade
jag en hel del och var ofta ute på
krogen. Jag kunde också
missbruka droger. Men jag hade
som princip att inte vara påverkad
när jag jobbade.
Lena och de andra prostituerade
på Malmskillnadsgatan kunde

varna varandra för män som hade
rykten om sig att vara farliga, men
till största delen fick hon förlita
sig på sin egen magkänsla.
– Jag stötte på en man som senare
misstänktes ha kopplingar till
styckmordsfallet Catrine da Costa.
Jag följde med honom i bilen,
men backade ur i sista stund på
grund av att jag fick en dålig
känsla när jag pratade med
honom.
Vilka kvinnor på
Malmskillnadsgatan som var
utsatta för människohandel syntes
tydligt, menar hon:
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– De var utländska, unga och ofta
bara här i något dygn. Man kunde
se att de var övervakade, att det
alltid var ett par personer som
hela tiden höll sig i närheten och
hade koll på dem. Vi var ganska
förbannade eftersom vi tyckte att
de dumpade priserna.
1999 kom sexköpslagen och
förutsättningarna att sälja och
köpa sex förändrades,
prostitutionen försvann
visserligen från gatan, men utan
att för den sakens skull upphöra.
– Många gick över till att sälja sex
via sms, men det blev mycket

svårare. Då var jag, till skillnad
från i dag, emot sexköpslagen.
Tanken på att lämna livet som
prostituerad började ändå gry hos
Lena några år senare.
– Jag mådde psykiskt dåligt och
befann mig i en destruktiv
relation. Jag ville sluta men
fortsatte eftersom jag behövde
pengarna.
Under alla år har hon haft kontakt
med poliser och socialarbetare
som jobbade med uppsökande
verksamhet och som hela tiden
försökte hjälpa henne till ett nytt
liv, bland annat med en dyr
utbildning och ett
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förstahandskontrakt på en
lägenhet .
– Även om det inte gick just då, är
jag djupt tacksam i dag för att de i
alla fall försökte.
Men 2010 tog det till slut stopp
för Lena. Då hade hon
prostituerat sig i trettio års tid.
– Jag pallade inte längre. De enda
känslorna jag hade var ångest och
skam. Det var som att allt hann i
kapp mig, allt det jag utsatt mig
själv för så länge, alla de som fått
tillgång till min kropp, saker jag
gjort för pengar … bara tanken på
att någon skulle ta i mig som jag

inte ville skulle göra det, var så
äcklande.
Till slut bestämde hon sig för att
sluta. Men hon var fortfarande
kvar i sin destruktiva relation, var
deprimerad och mådde mycket
dåligt. Hon bodde på ett
stödboende och fick hjälp av en
kontaktperson på
uppsökarenheten.
– Jag var självmordsbenägen.
Men så fick jag ett samtal från en
gammal kompis, som jag inte hört
av på mycket länge, och som
undrade hur det var med mig. Jag
tror faktiskt att det där samtalet
räddade livet på mig, säger hon.
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Den process som följde sedan
beskriver hon som ”att vända på
en långtradare”.
– Det var ett gediget arbete för att
komma tillbaka till ett normalt liv,
jag har fått kriga mycket för att
kunna göra det. Jag gick bland
annat med i tolvstegsprogrammet
och fick behandling för kronisk
depression.
– Jag önskar bara att jag hade
gjort det tidigare. Fram till dess
var mitt liv som att gå på lina
mellan en svart och en vit värld.
Jag har prostituerat mig, men jag
har klarat mig från att bli utsatt
för våld, jag har missbrukat men

aldrig injicerat och jag har hela
tiden haft bostad – det har nog
hindrat mig från att falla ner helt i
det svarta.
Sedan tio år tillbaka är hon helt fri
från droger och prostitution.
– Jag ser det som ett beroende,
det blir ett behov att fortsätta att
sälja sex för att få snabba cash till
droger och shopping. Hur konstigt
det än låter blir det också någon
form av bekräftelse.
Lena känner sig skeptisk till de
prostituerade som hävdar att det
är ett helt okej sätt att tjäna
pengar.
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– De säger att de väljer själva och
inte tar skada av det. Men om
man tittar lite närmare på deras
liv kommer man garanterat att
hitta förklaringar till varför de
säljer sig själva. Det är mycket få
tjejer som under sin uppväxt varit
trygga och sedda och fått sina
behov tillfredsställda ända sedan
de var små, som börjar sälja sex.
Tvärtom tror jag att en
förutsättning för att kunna göra
det är att man är trasig och utan
kontakt med sina känslor.
I dag är hon drygt 60 år, lever mer
av ett ”Svensson-liv” och har ett
vanligt deltidsjobb.

– Jag har jättefina killkompisar,
men min syn på män har avsevärt
försämrats de senaste åren. Och
det hänger nog inte bara på åren
som prostituerad utan också på
ett sorts uppvaknande vad gäller
könsroller – mäns våld mot och
sätt att vara mot kvinnor. Att vi
kallas horor och fittor. Vi lever i
ett samhälle där sexualiseringen
är så vanlig att vi knappt reagerar.
Porr har gått från att vara
undangömd till att överskölja oss i
våra datorer.
Samtidigt drömmer hon
fortfarande om en fungerande
kärleksrelation med en man:
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– Min högsta önskan är att träffa
en man som har små barnbarn.
Men min dåliga självkänsla gör att
jag tror att ingen vill ha mig.
Under metoovågen skapades
Facebookgruppen ”Utan
skyddsnät” och Lena blev
inbjuden.
– Det var viktigt och betydde
mycket att få ta del av andras
erfarenheter och tankeställningar
och att det blev en feministisk
diskussion runt de här frågorna.
När den kända
programledarprofilen nyligen åkte
fast för sexköp under ett stort
tillslag på Östermalm blev det

starka reaktioner också i
nätverket.
– Många blev påminda om
jobbiga saker de själva hade varit
med om och var väldigt upprörda.
För mig är det dubbelt, när man
vet hur många män som håller på
med det här, även kända män, blir
det ju lite märkligt att det bara är
han som ska hängas ut och tappa
ansiktet. Samtidigt är det ju bra
att det skakas liv i den här
debatten emellanåt, så att folk får
upp ögonen för vad som pågår.
”Lena” heter egentligen något
annat.
Catia Hultquist
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catia.hultquist@dn.se
Fakta. #utanskyddsnät
Nätverket #utanskyddsnät
samlade under metoohösten 2017
våldsutsatta flickor, kvinnor och
transpersoner med erfarenhet av
droger, hemlöshet, psykisk ohälsa
och sex mot ersättning.
Hösten 2018 bildades föreningen
#utanskyddsnät. I nätverket finns
dryg 500 medlemmar.
Föreningen arbetar för att
synliggöra våldet mot denna
grupp, påverka makthavare, bilda
opinion och inte minst att stötta
medlemmar och dela
erfarenheter.

#utanskyddsnät tar inte ställning
kring frågor som sexköpslagen
eller huvudmannaskap i
beroendevården.
Föreningen föreläser och utbildar,
har uppsökande verksamhet på
avgiftningar och härbärgen, och
har regelbundna möten med
politiker på alla nivåer.
24–26 juli genomförs en retreat
där medlemmar deltar i
workshops kring kreativt arbete
och välmående.
Nätverket driver under
coronakrisen idén med så kallade
”omsorgsväskor” till hemlösa
kvinnor.
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Totalt har över 56 000 personer
konstaterats smittade och mer än
5 000 avlidit. Samtidigt minskar
antalet nya dödsfall och personer
som får intensivvård, på
torsdagen låg den sistnämnda
FREDAG 19 JUNI 2020
siffran på 218. Nya siffror visar
Folkhälsomyndigheten
bedömer att coronaepidemin nu också att betydligt färre hade en
aktiv covid-19-infektion i maj
har passerat toppen i Sverige.
jämfört med i april, andelen har
Men det råder fortfarande stor
sjunkit från 0,9 till 0,3 procent.
osäkerhet om hur många som
– Vi tolkar det här som att
har haft smittan.
epidemin i Sverige har passerat
– Det vi kan säga är att
immuniteten tydligt ökar, säger toppen och att den är på väg ned,
att vi nu har mindre smittade i
statsepidemiolog Anders
samhället än vi hade i april när
Tegnell.
det peakade ordentligt, säger

Tegnell ser att
immuniteten
ökar
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statsepidemiolog Anders Tegnell
på Folkhälsomyndigheten.
Däremot är det fortfarande oklart
hur många som har bildat
antikroppar och kan förväntas
vara immuna.
I månadsskiftet april-maj (vecka
18) hade 4,7 procent av
befolkningen utvecklat
antikroppar och i andra halvan av
maj (vecka 21) hade siffran stigit
till 6,1 procent, enligt data från
huvudsakligen primärvården.
Även bland blodgivare ser man en
successiv ökning.
Enligt Anders Tegnell stämmer
siffrorna inte alls med

myndighetens prognoser – något
han bland annat kopplar till
urvalet. I nuläget pekar data på
alltifrån 4–5 procent till 20–25
procent, menar han.
– Vi kan ju se på andra
undersökningar som har
genomförts i sjukvården och på
olika företag, att man ligger
väldigt mycket högre, så det här är
väl en grupp som har skyddat sig
relativt bra, säger han och syftar
på blodgivare och personer som
besöker vårdcentraler.
Samtidigt menar han att det är
svårt att mäta immuniteten bland
befolkningen eftersom smittan
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sprider sig fläckvis.
Folkhälsomyndigheten arbetar nu
på att få en bredare bild genom
mer data från företag och hälsooch sjukvården. Tanken är att
göra en samlad bedömning inför
hösten så att man har en
uppfattning om hur mottagliga
människor är för smittan i olika
delar av landet.
Den 20 maj bedömde du att
andelen som hade antikroppar i
Stockholm låg på ”runt 20
procent”. Nu visar era
beräkningar att den i själva
verket låg på 10,2 procent vecka

20 (11–17 maj). Varför har era
prognoser slagit så fel?
– Vi vet fortfarande inte riktigt om
de har slagit fel. Det är helt klart
att våra undersökningar kunde ha
varit bättre på olika sätt, men det
väldigt svårt när man har en ny
sjukdom och veta vilka i
befolkningen man ska testa.
Hur görs era bedömningar?
– Vi har ju en matematisk modell
där vi lägger in diverse värden. Vi
tittar på hur
spridningshastigheten sker i form
av hur många som läggs in på iva
och jämför den med hur många
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som bär på ett virus vid olika
tillfällen.
Hur stor betydelse har
felbedömningen för ert arbete
med att få ned smittkurvan,
eftersom antikroppar är kopplat
till smittspridning?
– Inte alls skulle jag vilja säga.
Utvecklingen att få ned antalet
smittade har som första mål att
skydda sjukvården och samhället
– inte att öka immuniteten.
Marit Sundberg
marit.sundberg@dn.se
Fakta. Så många har bildat
antikroppar

Prover tagna huvudsakligen inom
främst primärvården, insamlade
vecka 18-20 i nio regioner
(Jämtland Härjedalen, Jönköping,
Kalmar, Skåne, Stockholm,
Uppsala, Västerbotten, Västra
Götaland och Örebro), visar att
4,7-6,1 procent har bildat
antikroppar.
Totalt har 1 104 prover samlats in
varje vecka 18–21 (27 april–24
maj).
I Stockholm hade 7,4-10,2
procent bildat antikroppar vecka
18–20. Siffran för Västra Götaland
var 4,2- 4,9 procent och Skåne
(3,2-4,9 procent).
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En nationell undersökning, gjord
25-28 maj, då 2 933 frivilliga tog
prover på sig själva i hemmet
visar att 0,3 procent bar på virus i
de övre luftvägarna.

Brett stöd i
riksdagen för
”snål” EU-linje
FREDAG 19 JUNI 2020

Inga bidrag till krisande EUländer – endast lån!
Den svenska regeringens
”sparsamma” linje får fortsatt
brett stöd i riksdagens EUnämnd, dagen före EUtoppmötet om hur den
ekonomiska krisen ska
bekämpas.
Sverige tillhör de så kallade
”sparsamma fyra” inom EU,
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tillsammans med Danmark,
Nederländerna och
Österrike. Länderna förenas i att
dels hålla igen på
långtidsbudgeten, som de tycker
är för stor, dels i motståndet mot
att den så kallade
återhämtningsfond som EUkommissionen föreslår ska till
störst del består av bidrag.
– Regeringen är mycket kritisk till
att EU-kommissionen ska låna
upp 500 miljarder euro (cirka 5
000 miljarder kronor) och sedan
dela ut det till medlemsstaterna
ytan krav på återbetalning.

– Det betyder ju att notan
kommer att betalas av framtida
skattebetalare, säger
statsministern.
Löfven betonar också att kraven
på länderna som tar emot stödet
också måste gälla. Det handlar
bland annat om att pengarna ska
bidra till klimatomställning, grön
ekonomi och digitaliseringen av
ekonomin.
För den här linjen har regeringen
brett stöd i riksdagen. Endast två
partier har avvikande
uppfattningar av betydelse.
Sverigedemokraterna anser att det
är en nationell fråga att stödja
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företag i kris, även de företag som
drabbas särskilt hårt av
coronakrisen – som
turistnäringen i södra Europa.
– Sverige ska säga nej till både
fonden och budgeten, sade Martin
Kinnunen (SD).
Det tillbakavisar statsministern.
– Vi ska alla hjälpas åt att få igång
medlemsstaternas ekonomier,
sade han.
Löfven understryker att det är ett
svenskt intresse för att EUländerna kan komma ut ur krisen.
– Att Europa kommer på fötter är
viktigt också för svensk ekonomi
och därmed för vår välfärd.

Liberalerna är dock för bidrag –
under förutsättning att de ger en
avkastning som är större än
kostnaderna.
– Det är resultatet för alla länder
som är det intressanta, menade
Tina Acketoft (L).
– Det finns länder som aldrig
kommer på fötter med lån – hur
förmånliga de än är, tillade hon.
Hon varnade för att regeringen
”målade in sig i ett hörn” och
riskerade att stå isolerade när väl
frågan avgörs senare i sommar.
Fredagens toppmöte kommer inte
att avgöra tvistefrågorna, det är
ett ”orienterande” möte där
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länderna lägger fram sina
förhandlingspositioner.
Dan Lucas
dan.lucas@dn.se

Reparation i gruva
pekas ut som källa
till smitta
FREDAG 19 JUNI 2020

Invånarna i Gällivare uppmanas
till stor försiktighet efter den
okontrollerade
smittspridningen som brutit ut i
regionen. Ett reparationsarbete
pekas ut som orsaken till den
snabba spridningen.
LKAB:s gruva i Malmberget pekas
av smittskyddsläkaren Anders
Nystedt ut som platsen där
smittan startade.
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– Så kan det vara. Vi har tilltro till
experterna, om de gjort
smittspårning och konstaterat att
det kommer från oss – då är det
på det sättet. Men vi kommer att
föra samtal med
smittskyddsläkaren efter
midsommar så att vi kan dela
information med varandra, säger
Fredrik Björkenwall, tillförordnad
presschef vid LKAB.
I maj genomförde LKAB ett stopp
i produktionen för att göra
underhåll vid gruvan i Malmberg
– Vid det stoppet kom det in 800
personer externt som arbetade
med underhållet, men den stora

majoriteten kom från regionen.
Bara tio procent kom från övriga
Sverige och andra länder, säger
Fredrik Björkenwall.
Det var kort efter att
produktionen den 1 juni
återupptogs vid ett kolsinterverk
som flera anställda, med symtom
och lätta förkylningssymtom,
testade positivt.
– Smittan dök upp för cirka två
veckor sedan. Då hade vi flera
konstaterade fall i ett skiftlag i
förädlingsverksamheten, säger
Fredrik Björkenwall.
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I tisdags tvingades LKAB stänga
processverket eftersom flera
anställda på blivit sjuka.
Nu är ett 60-tal av ungefär 500
personer hemma. Det handlar om
bekräftade fall, de som har
symtom eller de som varit i nära
kontakt med personer med
symtom, enligt Fredrik
Björkenwall.
– Att vi behöver stänga verket är
så klart inte bra ur
produktionssynpunkt. Men det
handlar om medarbetarnas hälsa
och om riskgrupperna i samhället.
Förhoppningsvis kommer vi igång
under midsommarhelgen, för då

väntar vi tillbaka medarbetare
som är symtomfria.
Stoppet vid anläggningen,
bedömer presschefen, påverkar
inte bolagets leveranser eftersom
bufferten av färdiga produkter är
stor.
Maria Lindgren,
kommunikationschef på Gällivare
kommun, säger att
smittspridningen beror på att
Folkhälsomyndighetens riktlinjer
inte efterföljts.
– Vi har inte skött oss, säger hon.
För att stoppa vad som beskrivs
som okontrollerad smittspridning
har kommunen stängt kultur- och
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fritidsanläggningar och lokala
aktörer ska samlas under dagen.
Lokalsamhället har börjat anpassa
sig efter den nya situationen,
enligt Maria Lindgren.
– Redan i går kväll kunde vi
bevittna hur folk slussades in och
ut ur butiker och att det hade satts
upp lappar som påminnelser. Det
gick också att se hur folk höll
tydligare avstånd mellan
varandra.
Ida Yttergren
ida.yttergren@dn.se

personer hittills har avlidit. Det
meddelades under en pressträff
på torsdagen där det även
framkom att 20 personer vårdas
på sjukhus. Fem får intensivvård.

Totalt har 866 fall av covid-19
påträffats i Norrbotten, där 63
1025

Agnes Wold tipsar
– så firar du
midsommar mer
smittsäkert
FREDAG 19 JUNI 2020

Kan unga och äldre fira
midsommar tillsammans? Går
det att dansa runt
midsommarstången på ett
smittsäkert sätt? Pandemin
tvingar oss att ställa helt nya
frågor inför årets
midsommarfirande.

Överläkaren, professorn och
den självutnämnda
”coronapedagogen” Agnes
Wold lindar inte in det. Här är
hennes råd för en mer
smittsäker midsommar.
Ända sedan coronapandemin blev
ett faktum har alla större helger
föregåtts av varningar och
påminnelser från myndigheter
och experter om gällande
riktlinjer.
Nu står midsommaren för dörren.
Vädret ser ut att bli strålande på
de flesta håll i landet och
frestelsen att fira som vanligt kan
bli stor.
1026

Bör man avstå helt eller går det att
träffas på ett smittsäkert sätt?
Agnes Wold, överläkare och
professor i klinisk bakteriologi på
avdelningen för
infektionssjukdomar på
Sahlgrenska i Göteborg, har ägnat
mycket tid åt att hjälpa folk att
lösa kniviga logistiska utmaningar
som covid-19 skapar i vardagen.
Att träffas och fira midsommar
går enligt henne bra – dock inte
inomhus.
– Så länge man sitter ute och äter
är det relativt ofarligt. Det är
väldigt mycket mindre risk för
smitta utomhus. Naturligtvis inte

om man kramas, pussas och så
vidare, men om man sitter, äter
och pratar och ägnar sig åt
stillsamma aktiviteter, säger hon.
En annan riskfaktor inför
midsommarfirandet är att man
ofta träffas över
generationsgränserna. Å ena
sidan riskerar äldre att utveckla
allvarlig sjukdom om de smittas.
Å andra sidan är det större risk att
unga individer bär på smittan
utan att uppleva speciellt mycket
symtom.
– 70-plussare kan fira
midsommar tillsammans och
småbarnsföräldrar kan fira
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tillsammans, det är allra bäst. Ska
man blanda generationerna får
det vara väldigt stillsamt,
utomhus och inte alltför
långvarigt. Det tyngre festandet
bör man sköta utan några från
den äldre generationen, säger
Agnes Wold.
Även när det kommer till dansen
runt midsommarstången ser hon
risker.
– Det går egentligen inte att göra
helt smittsäkert. 70-plussare bör
sitta vid sidan och titta på.
Småbarn och deras föräldrar kan
hoppa runt stången.

Agnes Wold är inte intresserad av
att skambelägga de som reser
långt eller träffas i stora grupper.
Men hon vill ändå skicka med en
uppmaning:
– Absolut, absolut viktigast är att
man inte är med på någon form av
firande om man har det allra
minsta symtom på annalkande
sjukdom. Och det inkluderar
sådant som huvudvärk,
muskelvärk, lite allmän ruggighet
och oförklarlig trötthet. Man kan
vara smittsam lite innan
sjukdomen bryter ut och då kan
man ha väldigt svaga och lite
otypiska reaktioner som man
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kanske inte tänker är
sjukdomssymtom.
För hennes egen del blir det inget
midsommarfirande alls i år. Hon
skulle ha varit på dotterns
kolonilott men det ställdes in
eftersom ett av barnbarnen hade
haft feber.
Marina Ferhatovic
marina.ferhatovic@dn.se

Åsa Beckman:
Gör inte barnen
till medlare under
semestergrälen
FREDAG 19 JUNI 2020

I tonåren umgicks jag i en familj
som alltid var sams. Föräldrarna
talade jämt i vänlig ton till
varandra och de fyra barnen
bråkade aldrig. Om mamman vid
helgfrukostarna möjligen lät
irriterad över att någon av
sönerna inte tog med sig tekoppen
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eller assietten till diskbänken
höjde pappan bara på ena
ögonbrynet och så blev allt stilla
och fridfullt igen.
I min egen familj var det inte
riktigt så. Vi bodde i ett radhus
med pappersartade väggar och
när jag kom hemcyklandes
vibrerade huset av min lillebrors
elgitarr, min pappas klassiska
musik och min syrras Bowieplattor. Jag tror att vi grälade
normalmycket. Men jag var den
som alltid hade koll på hur alla i
det där huset mådde. När mina
föräldrar hade problem, även med

varandra, hade de lite för lätt att
involvera mig i sina diskussioner.
Kanske är det därför jag blir så
berörd av Åsa Sechers
radiodokumentär ”Gifta för tredje
gången” som just nu ligger på SR
Play. Den handlar om hennes
föräldrar som har gift sig tre
gånger och skilt sig två gånger –
och grejen är att de gjort det med
varandra. Nu försöker hon förstå
varför de aldrig kunnat bestämma
sig. Och hur deras stormiga
förhållande har format också
hennes liv.
Genom varvade intervjuer med
föräldrarna växer det långsamt
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fram en bild av ett par som
träffades på Nacka sjukhus i
början av 80-talet. Hon är
sköterska, han är läkare. Hon är
äldre, han lite yngre. Hon har ett
hetsigt temperament och är
belåten över att alltid säga vad
hon tycker. Han är konflikträdd
och ljuger ibland för att han inte
kan parera hennes vrede. De tycks
ha grälat sig genom ett helt liv.
Och Åsa? Hon tycks ha åkt med i
deras bergochdalbana.
När jag lyssnar tänker jag att de
här föräldrarna på många sätt är
generationstypiska. De skulle
förmodligen säga att det är osunt

med tysta hem utan bråk och
schismer. (Vilket det är.) De tycks
ha betraktat sina barn som kloka
och pratbara människor. (Klart
sympatiskt.) Men därifrån är det
förrädiskt lätt att man börjar se
sina barn som lite för kloka och
gör dem delaktiga i sina egna
kriser. Säkert praktiskt, speciellt
när man behöver stöd gentemot
en annan förälder, men
dränerande för ett barn.
Åsa Secher dras in i de vuxnas
gräl, får medla och vara konfliktlösare. När hon inför sina
föräldrar och mikrofonen brister i
gråt och säger att hon är 33 år och

1031

aldrig haft en långvarig relation
för att all energi gått åt till att
medla mellan sina föräldrar vrids
mitt hjärta om.
Pappan tycks nu i efterhand förstå
det, mamman inte alls.
Det är en modig och omskakande
radiodokumentär. Som förälder
får man sig en rejäl tankeställare.
Man inser hur den känslomässiga
öppenhet som man möjligen varit
stolt över kan påverka andra. Hur
lätt det är att man omedvetet
förvandlar barn till avledare och
medlare. Och så begriper man –
än en gång – hur ens egen
uppfattning om hur man har haft

det i en familj faktiskt inte ens
behöver delas av den som kommit
ur ens egen kropp. Så innan ni i
sommar åker iväg till hus, båtar
och campingar med barn och lite
lagom lagrade konflikter från året
som gått – ta er tid att lyssna!
Åsa Beckman
asa.beckman@dn.se
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Corona påverkar
val vid
förlossning
FREDAG 19 JUNI 2020

Efter förlossningen är det fler
nyblivna föräldrar i Skåne som
väljer tidig hemgång till följd av
coronakrisen.
Besöksförbudet på sjukhus kan
vara en förklaring. Under själva
förlossningen får den födande
kvinnan ha en anhörig med sig,

men inte under vårdtiden på BBavdelning.
”Speciellt i den nyförlösta familjen
är det viktigt att familjen får vara
tillsammans”, säger Liza Henning,
enhetschef för BB Hemma vid
Skånes universitetssjukhus i ett
pressmeddelande.
TT
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1,2
FREDAG 19 JUNI 2020

miljoner fordon i Sverige påverkas
av uppskjuten kontrollbesiktning.
Den som skulle ha besiktigat sitt
fordon mellan den 1 februari och
31 augusti får nu skjuta upp
besöket med sju månader.
Bakgrunden är ett nytt EU-beslut
med anledning av
coronapandemin.
TT

Vräkningar av
barnfamiljer ökar
– igen
FREDAG 19 JUNI 2020

Antalet barnfamiljer som vräks
ökar igen, enligt en analys från
Barnombudsmannen och
Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF).
Förra året berördes 467 barn i
samband med vräkningar, vilket
är en ökning med 19 ärenden
jämfört med 2018. Då drabbades
448 barn.
TT
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Livstid för
kvinnomord på
juldagen
FREDAG 19 JUNI 2020

En 52-årig man från Kungsbacka
döms till livstids fängelse för
mord på en kvinna han haft en
relation med. Kvinnan sköts med
flera skott i sin bostad på
juldagen. Kvinnan hade larmat
polisen några timmar tidigare. På
julaftons morgon hade hon gjort
slut med mannen och bett honom
flytta. Mannen döms också för

förberedelse till mord mot en
annan man då han direkt efter de
dödande skotten mot kvinnan,
med ett laddat gevär, kört till en
man som kvinnan haft kontakt
med. Men mannen var inte
hemma.
TT
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Fem års fängelse
för grovt
barnporrbrott
FREDAG 19 JUNI 2020

Under flera år ska en 45-årig man
ha spridit bilder och filmer på
sexuella övergrepp mot barn. Nu
döms han till fem års fängelse för
grovt barnpornografibrott och
olaga våldsskildring. Han hade
över två miljoner datafiler som
misstänks innehålla sexuella
övergrepp mot barn.
TT

Mobiloperatörens
master attackerade
FREDAG 19 JUNI 2020

Mobiloperatören Tre har under
våren fått flera mobilmaster
förstörda och har polisanmält
händelserna.
– Det här är extremt allvarligt,
det handlar om kritisk
infrastruktur som kan göra att
folk inte kan ringa ambulans
eller brandkår, säger
kommunikationsdirektör Mårten
Lundberg.
Företagets vd Haval van Drumpt
deltog på tisdagen i en 5G-debatt
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med infrastrukturminister Anders
Ygeman på Framtidsarenan, ett
slags digital ersättning till årets
inställda Almedalsvecka. På
frågan om det har förekommit
sabotage mot svenska 5G-master
bekräftade van Drumpt detta och
sade att Tre hade drabbats av
flertal fall.
– Vi har fått ett antal master
förstörda, både sådana vi äger
själva och sådana som vi samäger
med Telenor. I vissa av fallen kan
man se att det handlar om
påverkan med något slags verktyg.
Men det får polisen avgöra, säger
företagets

kommunikationsdirektör Mårten
Lundberg.
Hur skadade har masterna blivit?
– I ett fall kunde vi reparera den
på plats, men en annan mast fick
vi plocka ner och bygga upp på
nytt, säger Mårten Lundberg.
Han säger att detta är en fråga för
alla svenska operatörer, man
diskuterar bland annat om det
behövs extra säkerhet runt vissa
sajter.
– Vi har ju noterat en ökad
aktivitet i vissa Facebookgrupper
som är kritiska till 5Gutbyggnaden. Det här är väldigt
allvarligt, för man skär av folk
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från kommunikation.
Mobiltelefoni är samhällskritisk
infrastruktur.
Under coronapandemin har det
skett sabotage mot mobilmaster i
bland annat Storbritannien,
Nederländerna och Cypern.
Skadegörelsen har drivits av
teorier om att 5G antingen
orsakar virusutbrottet eller att
dess frekvenser försämrar vårt
immunsystem. Företaget
Ericssons personal som jobbar
med service i Storbritannien har
trakasserats, uppgav vd Börje
Ekholm för DN tidigare i år.
Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se

Nästan bara män i
börsbolagens
topp
FREDAG 19 JUNI 2020

De svenska börsbolagens
toppskikt domineras av män,
enligt SCB.
”Könsfördelningen är 90 procent
män och 10 procent kvinnor för
både direktörer och ordförande”,
säger Helena Löf, expert på
jämställdhetsstatistik på SCB, i ett
pressmeddelande.
1038

Statistiken som gäller den sista
december 2018 visar att av 302
bolag på Stockholmsbörsen hade
273 en man som vd och 29 en
kvinna. Fördelningen var
densamma bland
styrelseordföranden.
I bolagens styrelser fanns
sammanlagt 1 947 ledamöter,
varav två tredjedelar var män och
en tredjedel kvinnor.
”Bland alla kvinnor som ingår i
aktiebolagens styrelser är den
vanligaste positionen att de är
suppleanter medan det vanligaste
för männen är att de är
styrelseledamöter. Det är ett

mönster i statistiken även bakåt
i tiden”, säger Helena Löf.
TT
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Valutasmäll när
Telia säljer
Turkcell
FREDAG 19 JUNI 2020

Dessutom gör Telia en
valutakursförlust av stora mått,
totalt 17 miljarder kronor, som en
följd av att den turkiska liran
förlorat mycket i värde under
tiden Telia ägt Turkcell.
TT

Nu är Telias försäljning av
Turkcell slutligen klar. Den
svenska teleoperatören berättar i
ett pressmeddelande att
försäljningspriset för ungefär en
fjärdedel av den turkiska
operatören på cirka fem miljarder
kronor innebär en förlust på tre
miljarder jämfört med det
bokförda värdet.
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Ivo riktar
allvarlig kritik
mot
Karolinskas
barnsjukvård
FREDAG 19 JUNI 2020

Karolinska
universitetssjukhuset i Solna
saknar både personal och
lokaler för att kunna ge god
vård för barn. Vårdplatsbrist

och långa väntetider till
barnoperationer på Nya
Karolinska innebär en
patientsäkerhetsrisk. Samtidigt
underrapporterar sjukhuset
allvarliga vårdskador,
konstaterar Inspektionen för
vård och omsorg efter en stor
granskning av
patientsäkerheten.
Ivo, Inspektionen för vård och
omsorg, har i en större granskning
gjort intervjuer med föräldrar,
vårdpersonal och chefer i
verksamheten och ledningen.
Myndigheten har även gått
igenom avvikelserapporteringen
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och gjort inspektioner på Astrid
Lindgrens barnsjukhus.
– Vi har framför allt granskat
patientsäkerheten, och vi har
hittat patientsäkerhetsrisker och
patientsäkerhetsbrister. Det är
allvarlig kritik, säger Ann-Kristin
Persson, tillsynsledare på Ivo.
Det var efter att ha fått signaler
om patientsäkerhetsbrister från
olika håll – via media, och genom
tips och anmälningar – som Ivo
beslutade om en tillsyn av
barnsjukvården på Astrid
Lindgrens barnsjukhus på
Karolinska. Bland anmälningarna
fanns exempel på allvarliga

patientskador som även orsakat
dödsfall. Vid tillsynen som har
pågått under 2019 och fram till nu
har Ivo funnit allvarliga brister.
– Framför allt är det
kvalitetsarbetet som vi inte tycker
fungerar. För ett fungerande
patientsäkerhetsarbete så lär man
av sina misstag. Här ser vi
upprepade avvikelser, om och om
igen.
Kritiken handlar bland annat om
att:
Karolinska genom brister i
ledning, planering och
uppföljning inte lever upp till
patientsäkerhetslagens krav, som
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är en förutsättning för att kunna
leverera god vård enligt hälso- och
sjukvårdslagen.
Karolinska saknar personal,
lokaler och utrustning för att
kunna ge god vård.
Allvarliga händelser och
vårdskador underrapporteras –
antalet lex Marior motsvarar inte
de allvarliga händelser som
rapporterats internt.
Omfattande vårdplatsbrist är en
patientsäkerhetsrisk, vilket leder
till att patienter måste vårdas på
akuten eller skickas hem för
tidigt.

Stora brister i bemanningen,
framför allt av sjuksköterskor och
av sjuksköterskor med erfarenhet,
vilket lett till felbedömningar av
patienter, och att svårt sjuka
barnpatienter avvisats från
akuten.
Långa väntetider till
barnoperationer med upp till två
års vänta för enklare kirurgiska
ingrepp, utgör en
patientsäkerhetsrisk på
Karolinska i Solna.
Myndigheten har gått igenom 1
200 avvikelser under första
halvåret 2019. Under samma tid
rapporterades tio lex Maria-
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anmälningar från barnsjukvården
på Karolinska. Enligt Ivos
bedömning är det för lite i relation
till hur allvarliga händelser som
inträffat på sjukhuset, berättar
Ann-Kristin Persson.
När personalen har intervjuats
har de också uppgett att de inte
rapporterar avvikelser i den
utsträckning som de skulle vilja,
delvis på grund av tidsbrist men
också för att avvikelserna inte följs
upp.
– Vi ser hur vissa saker upprepar
sig trots att de har vidtagit
åtgärder. Det gäller bland annat

läkemedelshanteringen, säger
Ann-Kristin Persson.
I intervjuer med personalen har
det framkommit att brist på
bemanning, framför allt
sjuksköterskor och då inte minst
på erfarna sjuksköterskor, lett till
en hög personalomsättning
framför allt inom dygnet-runtverksamheten. Svårigheten att
bemanna och upprätthålla
kompetensen innebär en
patientrisk, enligt Ivo.
I rapporten kommer det också
fram att Karolinskas förändrade
verksamhet mot det alltmer
högspecialiserade sjukhus, har
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gjort att vården inne på sjukhuset
blir mer tungarbetad, då den
mindre komplicerade vården
flyttat ut. Det ställer i sin tur
högre krav på vårdpersonalen.
Yvonne Dellmark,
Läkarföreningens ordförande på
Karolinska, säger att läkarfacket
redan 2015 påpekade att
personalen underrapporterar
avvikelser, då det inte finns tid att
göra det på arbetstid och att
rapporteringen inte leder till
förändringar.
– Det är tuff kritik som är helt
berättigad. Det finns inte
tillräckligt med

specialistkompetent personal. När
personalgruppen inte räcker till
prioriteras de patienter som finns
på plats före säkerhetsarbete.
Grunden till förbättring är även
att det finns personal – det blir
svårt när varslet ligger kvar, säger
Yvonne Dellmark.
Sjukhusets kritiserade
organisation har ökat
fragmentiseringen vilket försvårar
uppföljning och kommunikation
mellan verksamheter, enligt
Läkarföreningen.
Även om kritiken är allvarlig
kräver Ivo inga omedelbara
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åtgärder av Karolinska, på grund
av den pågående pandemin.
– Det skulle vi normalt sett ha
krävt, men nu tänker vi inte
pressa dem med det. I stället
kommer vi att följa upp detta med
en ny tillsyn, säger Ann-Kristin
Persson.
Svante Norgren, chef för Tema
Barn och Astrid Lindgrens
barnsjukhus, lyfter att sjukhuset
redan vidtagit åtgärder för att
komma tillrätta med bristerna –
på flera fronter.
– Det Ivo lyfter fram –
bemanning, lokaler och
patientsäkerhet – handlar om

sjukhusets nyckelfrågor. Självklart
tar vi kritiken på allvar. Det
stämmer att vi ser brister i hur vi
hanterar och följer upp avvikelser,
men vi har förstärkt vårt
patientsäkerhetsarbete det
senaste året, säger Svante
Norgren.
Sjukhuset har i dag fler öppna
vårdplatser jämfört med för ett år
sedan, enligt Norgren. Som en
förklaring anger han att fler
undersköterskor och
sjuksköterskor väljer att arbeta
kvar. Han säger också att
väntetiderna till operationer
minskade under hösten.
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Under pandemin har framför allt
operationspersonal från
barnsjukvården fördelats om för
att förstärka vuxensjukvården av
covidsjuka.
– Nu är det viktigt att komma ihåg
att hela barnsjukvården gjort en
jätteinsats under pandemin, och
nu under sommaren är många i
behov av återhämtning. Men jag
räknar med att vi kommer att
komma tillbaka i normal
produktion under hösten.
Anna Gustafsson
anna.gustafsson@dn.se

”Försvarligt våld”
när Magnus fick
inre skador vid
polisingripande
FREDAG 19 JUNI 2020

Vid ett polisingripande i april
trycktes en batong mot Magnus
anus och orsakade inre skador.
Åklagaren har lagt ner ärendet
med hänvisning till ”olyckliga
omständigheter” och
”försvarligt våld”. Men Magnus,
som fortfarande har men efter
ingripandet, är kritisk.
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– Jag tycker inte att det finns
något som rättfärdigar en
sådan behandling, säger han.
I slutet av förra veckan fick en
notis från nyhetsbyrån Sirén, som
Aftonbladet sedermera gjorde en
kortare artikel av,
uppmärksamhet i sociala medier.
Texten handlade om en
förundersökning om misstänkt
tjänstefel, alternativt misshandel,
under ett polisingripande i slutet
av april. I samband med detta
hade, enligt beslutet om att lägga
ner utredningen, ”en av poliserna
[...] tagit fram sin batong och den
’åkte’ av någon anledning upp i

anus och åsamkade inre skador på
personen de ingrep mot”.
DN har träffat Magnus som har
polisanmält det han utsattes för.
Han berättar att han denna tisdag
är på uselt humör – trött och
hungrig – när han lämnar arbetet.
Magnus kör ut på E4:an och
märker snart att han kör för fort.
Han saktar ner och ser en polisbil
som följer honom och han svänger
till slut av vägen på eget bevåg.
Enligt polisens rapport ska han ha
tvärbromsat i en bussfil på ett sätt
som hade kunnat orsaka en olycka
och han misstänks därför för
vårdslöshet i trafik.
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Händelserna som leder fram till
att Magnus skadas av batongen
beskrivs på olika sätt beroende på
vem som berättar. Dessutom
lämnas stora delar av polisernas
redogörelse av händelsen inte ut,
med hänvisning till sekretess.
Det som står klart är att Magnus
fått dokumenterade skador av
ingripandet, men också att han
misstänks för en rad brott: våld
mot tjänsteman, våldsamt
motstånd och försök till våld mot
tjänsteman. Utöver detta
misstänks han för rattfylleri,
narkotikabrott och vårdslöshet i

trafik. Magnus nekar till alla
brottsanklagelser.
Så här berättar han om
ingripandet: När poliserna
kommer fram till hans bil är han
otrevlig.
– Jag är högljudd och allmänt
skränig. Jag pratar högt, men inga
okvädesord, personangrepp eller
något sånt, säger han.
När Magnus ska visa sitt körkort
tappar han det och när en av
poliserna sticker in sin arm för att
ta det håller Magnus emot.
– Jag drar och säger ”vad håller
du på med, det är mitt körkort”.
Jag vet att jag måste visa det, men
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jag har ingen skyldighet att lämna
ifrån mig det.
Polisen trycker ner bilrutan med
vänsterarmen och i nästa sekund
kommer pepparsprayen, som
Magnus försöker värja sig mot.
Han vevar upp rutan.
– Då inser jag att bilen är i
rullning, säger han.
Enligt polisens beskrivning startar
Magnus bilen och försöker köra
iväg, samtidigt som en inspektör
håller i honom. Poliserna får
backa undan för att inte bli
påkörda. Men enligt Magnus har
han kommit åt gaspedalen av
misstag, vilket på hans bil innebär

att handbromsen kopplas från och
bilen börjar köra. När han inser
detta ställer han sig på
bromspedalen.
– Polisen slår in fönsterrutan, det
blir ett regn av glas. Polisen sliter
upp dörren och börjar slå mig
med batongen. Jag har panik och
fryser till is.
Enligt polisanmälan ska Magnus
ha försökt sparka och slå en polisinspektör, men det nekar han
bestämt till. Att han ”motsatt sig
ingripandet genom att spänna
hela kroppen” skriver han under
på, men anser inte att det kan
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räknas som ”våldsamt motstånd”
eftersom han var panikslagen.
Enligt den av sekretess kraftigt
maskade förundersökningen, som
DN tagit del av, beskriver polisen
som använde batongen hur han
slår några slag på den arm
Magnus håller sig kvar med,
samtidigt som en kollega börjar
dra ut honom från
passagerarsätet. Polisen beskriver
det som att Magnus gör allt för att
hålla sig kvar i bilen.
– En öppnar passagerardörren
och drar med full kraft så jag
hamnar över passagerarstolen.
Det är då jag får en knuff bakifrån

så jag i princip flyger ur bilen,
säger Magnus.
Anledningen till att polisen
använder batongen är, enligt
polisen själv, att han vill hålla
avstånd från Magnus – av rädsla
för att bli sparkad eller få
glassplitter på sig. Polisen
bedömer läget som kritiskt – om
han inte snabbt får ur Magnus ur
bilen kanske han försöker köra
iväg. Han är osäker på om
bilmotorn är igång.
”I det tillfället åkte batongen in i
ett redan befintligt hål på hans
jeans. Jag trodde då att batongens
yttersta del fälldes ihop en bit och
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kollegorna på höger sida om bilen
fick i samband med det ut
misstänkt ur bilen. Min avsikt var
aldrig att batongen skulle träffa
över NN:s rumpa utan det var en
konsekvens av att han krängde
med kroppen och hålet i hans
byxor.”
Men enligt Magnus orsakades
hålet i byxan av batongen som
även gjorde ett hål i kalsongerna.
Detta stöds även av en annan polis
vittnesmål som berättar att den
ingripande polisen ”uttryckt oro
över att byxorna sprack”.
Först känner Magnus ingen
särskild smärta från batongen.

Han har ont överallt och mycket
adrenalin i kroppen. På
polisstationen upptäcker han att
han är blodig.
– De sa att jag skulle lämna
urinprov, men det kom bara blod.
Då började jag bli rädd. Jag blev
undersökt av en läkare som sa att
jag behövde sjukvård, säger
Magnus.
DN har tagit del av Magnus
journaler. Där framgår att han har
sår vid anus som får sys, skador
på urinröret, blod i urinen och
blod kring prostatan. Han har
dessutom ett kraftigt blåmärke på
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armen och ytterligare ett stort
blåmärke på benet.
Efter sjukhusvistelsen blir
Magnus hemskickad med
antibiotika, smärtstillande och en
kateter. En och en halv månad
senare har han fortfarande svårt
att gå på toaletten och får dagligen
flashbacks från ingripandet, som
gör att han mår dåligt psykiskt.
Han har precis börjat arbeta lite
igen.
Magnus säger att han inte
utesluter att det som hände var en
olycka, men att om det var det
måste polisen varit mycket
vårdslös. Han är också kritisk till

att polisen, som han ser det,
gjorde att situationen eskalerade.
– Jag förstår mitt ansvar i att jag
triggade situationen. Jag hade typ
min sämsta dag. Men jag tycker
ändå inte att det finns något som
rättfärdigar en sådan behandling,
säger han.
I beslutet om att lägga ner
förundersökningen står det att
”det finns ganska stort utrymme
att göra olika bedömningar innan
det blir så fel att det närmar sig
brott i form av misshandel eller
tjänstefel” när poliser gör
ingripanden.
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Åklagaren slår också fast att
poliser har rätt att använda våld
när andra medel är otillräckliga,
och att sådant ”försvarligt våld
kan innebära att den som är utsatt
för tjänsteåtgärden kan komma
att skadas”.
Enligt beslutet har de skador som
Magnus fått under
polisingripandet varit en följd av
just sådant försvarligt våld, eller
att de har uppkommit genom
”olyckliga omständigheter i
samband med användande av
försvarligt våld”. Därmed finns
det inte skäl att anta att ”brott

som hör under allmänt åtal har
förövats”.
Magnus advokat Jan Kyrö är
skarpt kritisk till hur polisens
utredning har hanterats från
första början.
– Det första som slog mig på
förhöret var rubriceringen
misshandel alternativt tjänstefel.
För mig var det ju uppenbart,
våldtäkt borde ju rubriceringen
vara med tanke på vad det är som
har skett, säger han.
Utredningen om misstänkt brott
från den ingripande polisens sida
har lagts på Avdelningen för
särskilda utredningar (SU). Enligt
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Jan Kyrö finns det tecken på att
SU inte hanterar ärendet på rätt
sätt, men han är också kritisk till
åklagarens beslut att lägga ner
ärendet.
– Polisen har ju våldsmonopol,
men tolkningen av det här
monopolet är extremt generös.
Det verkar inte finnas några
gränser över huvud taget, säger
Jan Kyrö.
Det fanns också, enligt Jan Kyrö,
alternativ till den metod poliserna
använde för att få ut Magnus ur
bilen vid den aktuella händelsen.
– Den här mannen har ju blivit
allvarligt skadad. Det finns inga

proportioner. Man använder ju
inte spetsen på batongen, utan
långsidan på batongen i så fall.
Man hade ju kunnat använda
vilka andra metoder som helst,
säger Jan Kyrö.
SU har inhämtat information,
enligt
förundersökningsprotokollet, från
en polis som har utbildats i
självskydd och batongteknik
”sedan år 2006 eller 2007” vid
polisutbildningen. Denna person
hävdar efter att ha blivit
informerad om ärendet att det är
ett ”korrekt sätt att använda
batongen” på när polisen tryckte
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med spetsen på en större
muskelgrupp.
Denna bild motsägs av en
internationell expert i
batongteknik som DN har talat
med. Peter Rollfelt är
huvudinstruktör och ordförande i
taekwondoföreningen JSK och har
hållit i kurser i självförsvar sedan
1992. Han har även utbildat
poliser i batongteknik, och enligt
honom finns det inga tekniker
som över huvud taget går ut på att
använda batongen mot någons
anus.
– Jag har hållit på med det här i
35 år. Det finns inte någon teknik

där en batong kan råka hamna i
analen. Det gör det inte, säger
han.
Peter Rollfelts bedömning är att
poliser generellt har fått för lite
träning i batongteknik, men att
den nu aktuella händelsen verkar
handla om något annat än att få
kontroll på situationen.
– Det där är något eget påfund,
och jag tror att det är mer för
förnedring. Jag har mycket svårt
att se hur den skulle ha hamnat
där av misstag.
DN har sökt kontakt med de
inblandade poliserna, men har
fått beskedet att de inte vill
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”medverka i någon intervju i
nuläget”.
Magnus heter egentligen något
annat.
Amanda Lindholm
amanda.lindholm@dn.se
Adam Svensson
adam.svensson@dn.se

Så gjordes artikeln
DN har tagit del av det av
sekretess kraftigt maskade
förundersökningsprotokollet om
misshandel alternativt tjänstefel.
Även förhören med poliserna är i
stor grad hemlighetshållna av

sekretesskäl - bland annat
eftersom det pågår en
förundersökning mot Magnus för
flera brott i samband med
ingripandet. Stora delar ur
polisernas redogörelse för
händelsen saknas därför.
Ärendet kring polisens agerande
mot Magnus har utretts av
Särskilda åklagarkammaren.
DN har även, via Magnus, tagit
del av hans journaler samt
dokument från polisen där de
beskriver vad han är misstänkt för.
Magnus heter egentligen något
annat.
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Kommer pandemin
att föra oss
samman eller öka
klyftorna?
FREDAG 19 JUNI 2020

På midsommarnatten sägs
hinnan mellan vår värld och de
okända vara tunnare än vanligt.
I år förstärks den känslan av
det existentiella vakuum som
coronapandemin har gett
upphov till, skriver författaren
och kulturantropologen Mikael
Kurkiala.

Midsommarnatten är en lovsång
av färger, dofter, fågelsång och
fjärilsvingar. Vi vill vaka genom
den, vara närvarande i dess
sinnlighet. Enligt folktron är
övernaturliga väsen aktiva denna
natt. Hinnan är nu som tunnast
mellan deras värld och vår, mellan
natten och dagen och mellan
kroppar som längtar efter
beröring och närhet. Men hinnan
är också tunn mellan vår tid och
andra tider. Detta är spådomens
och klarsynens natt.
Midsommardagen är Johannes
Döparens dag, han som kom med
förebud om stora förändringar
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och manade människor till
omvändelse.
Denna midsommar behöver vi
både klarsynen och omvändelsen.
För ingenting är sig riktigt likt. Vi
anar en ny vaksamhet, växande
avstånd, ”social distansering”.
Men också en intensifierad
upplevelse av naturens skönhet.
Inför pandemins härjningar står
vi yrvaket rådvilla. Arbetsplatser
stängs. Semesterresor ställs in.
Farmor får inga besök på
vårdhemmet. Kvarteren runt
Fontana di Trevi i Rom ekar
tomma. Och vi som på pendeltåg
och bussar suttit inkapslade i våra

akustiska och ideologiska bubblor
är nu intensivt medvetna om våra
medmänniskors närvaro. De
angår oss plötsligt, med varje
andetag, varje harkling och
hostning. Mina barn kan utgöra
ett större hot mot mig än
skrålande skuggor i en mörk
gränd. En omfamning är inte
längre ett tecken på ömhet utan
på omdömeslöshet. Och
människor dör i tusental i
ensamhet, berövade sina
närmaste just när de hade behövt
dem som allra mest, i den
enskilda människans mest utsatta
stund i livet.
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Vi har nog inte varit här förr. I alla
fall inte i levande minnen. Utan
karta trevar vi oss därför fram i ett
landskap som både är sig likt och
fundamentalt förändrat. Vi
befinner oss i ett undantag, i ett
främmande rum och en okänd tid.
Den existentiella erfarenheten av
främlingskap i det välkända
formulerades kärnfullt av den
portugisiske poeten Fernando
Pessoa (1888–1935) i den
postumt utgivna ”Orons bok”:
”Ingenting är mig bekant, inte
därför att jag finner det
främmande utan därför att jag
inte vet vad det är.”

Detta att både stå utanför och
innanför är, menar den italienske
filosofen Giorgio Agamben,
”undantagstillståndets
topologiska struktur”. I sin studie
av detta tillstånd som juridiskt
och existentiellt fenomen noterar
Agamben en till synes märklig
betydelseförskjutning hos
begreppet iustitium i romersk lag.
Från att ha betecknat just
undantagstillstånd får begreppet
senare betydelsen ”offentlig sorg
efter suveränens död”.
För antropologer och
religionsvetare är denna
betydelseglidning inte
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överraskande. Gränstillstånd av
både psykologisk och social
karaktär – som sorg, graviditet,
separation, karnevaler och
initiationsriter – försätter
individer och kollektiv i tillstånd
där det sociala, och ibland också
rättsliga, regelverket tillfälligt
upphävs. Dessa liminala tillstånd
erbjuder en frizon där nya
identiteter kan prövas och ta
gestalt, nya och ibland förbjudna
tankar kan tänkas och sociala
band fördjupas eller omtolkas.
Det liminala tillståndets
inneboende ambivalens bäddar
för både otrygghet och kreativitet.

Genom att ställa människan
utanför hennes ”normala”
sammanhang utgör liminaliteten
en utkikspunkt varifrån
samhällets, vanligen implicita,
regelverk och normsystem blir
synligt och kritiskt kan granskas.
Konventionen förlorar sin
auktoritet genom att avslöjas som
bara ett av många möjliga sätt att
organisera och legitimera
mänskliga handlingar. När
människan går från nödvändighet
till möjlighet öppnas en dörr på
glänt mot något annat och nytt.
”There is a crack in everything,
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that’s how the light gets in”, som
Leonard Cohen uttryckte det.
Medan vissa liminala tillstånd
frammanas aktivt drabbar andra
oss oplanerat och oönskat.
Naturkatastrofer, invasioner från
främmande makter och förödande
epidemier kan alla plötsligt
försätta hela samhällen i
kristillstånd där välbeprövade
strategier för problemlösning och
stresshantering blir verkningslösa
och där vedertagna sanningar
skakar i sina grundvalar. Kvar blir
ett existentiellt och politiskt
vakuum som utgör den idealiska
jordmånen för framväxten av

politiska och religiösa
revitaliseringsrörelser. Vissa av
dessa har, visar oss historien,
velat bana vägen mot något helt
nytt, en hägrande utopi, medan
andra har kanaliserat människors
längtan efter ett återupprättat
kosmos mot en retrotopi, ett
idealiserat förflutet. I kriser söker
människor efter stadga, ordning
och begriplighet.
Även om det kanske är en
överdrift att påstå att Sverige och
andra coronadrabbade länder nu
befinner sig i ett liminalt tillstånd
är det nog inte bara möjligt utan
också rimligt att läsa in liminala
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aspekter i den nya tid vi nu har
gått in i.
För det som var otänkbart för
några månader sedan är i dag en
realitet. Vi tittar uppåt och ser
inga kondensstrimmor efter
flygplan skära sönder himlen i
oregelbundna rutmönster.
Uppemot 150 000 festlystna
människor dök aldrig upp i
Uppsala den sista april detta år.
Den riksgräns som skiljer mig från
mitt gamla hemland och som fram
till i mars var porös som
havssvamp har nu petrifierats till
en ogenomtränglig mur. Grannar
och vänner förlorar sitt levebröd

och ser sina framtidsplaner lösas
upp i intet. Vi bevittnar den
största minskningen av
koldioxidutsläpp sedan andra
världskriget samtidigt som
Internationella valutafonden
förutspår den största ekonomiska
nedgången sedan 1930-talet.
Den trygghet och förutsägbarhet
som vi har kommit att ta för given
har avslöjats som en illusion. I
dess ställe har det ovetbara och
okontrollerbara – just de demoner
som vi velat fördriva alltsedan
modernitetens genombrott – trätt
in. Och kanske är dessa demoner
särskilt ovälkomna gäster i en
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kultur som under decennier
utvecklat en alltmer svårartad
megalomani och som förlorat ett
språk för att tala om det ovetbara
och mysteriet som oundgängliga
aspekter av livet.
Alla kriser avslöjar något
väsentligt om oss, om vårt
samhälle och om våra relationer.
Men de skapar också något nytt.
Människan förhåller sig inte till
världen sådan den är utan till sina
tolkningar av den. Pandemin är
därför lika mycket ett kulturellt
och politiskt faktum som ett
virologiskt och epidemiologiskt.
Våra berättelser om pandemin är

en del av den. Våra tolkningar
sprids med ungefär samma
hastighet som det virus som är
upphovet till dem.
Därför är denna pandemi en
oskriven berättelse, ett narrativ
som vecklar ut sig i och genom de
ord och meningar som var och en
av oss ger den. Och detta narrativ
handlar inte huvudsakligen om
själva viruset, hur det sprids och
hur det kan bekämpas. Det är
också av nödvändighet en
moralisk och existentiell
berättelse. Vi är alla inbjudna som
medförfattare till denna krisens
antologi och på var och en av oss
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vilar ett ansvar för de ord vi väljer
och för de konsekvenser som våra
tolkningar kan få.
Men än så länge gör vi kanske
klokt i att med lätt hand teckna
ner våra teser och påståenden och
i första hand ägna oss åt att
formulera frågor kring vad denna
pandemi visar oss, gör med oss,
och manar oss till.
Hur mycket, eller lite, är vi
beredda att offra för att rädda
enskilda liv? Hade vi tagit de
dagliga dödssiffrorna med samma
jämnmod och med bibehållet
förtroende för
Folkhälsomyndigheten om de

döda huvudsakligen hade varit
unga människor? Och hur
kommer det sig att man i Sverige,
som enligt en ofta citerad
kartläggning av World values
survey är världens mest
individualistiska land, utan
märkbart motstånd lyckats sälja
in ett begrepp som
”flockimmunitet” som en central
del i en alltmer kontroversiell
pandemibekämpningsstrategi?
Och vilket är det ljus vi så
småningom hoppas kunna skönja
i slutet av denna mörka tunnel?
Är det en återgång till det
”normaltillstånd” av konstant
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tillväxt och ständigt ökande
förbränning av fossila bränslen
som samstämmiga vetenskapliga
rapporter under årtionden med
allt större emfas hävdat
obönhörligen bäddar för en
monumental ekologisk och
mänsklig katastrof? Ska denna
pandemi svetsa oss samman eller
ytterligare fördjupa klyftorna
mellan oss? Kommer den att ge
nationalistisk och etnisk
isolationism en rejäl injektion av
steroider eller kommer hela den
etnisk-chauvinistiska diskursen
att bryta samman inför det faktum
att viruset för sin egen

reproduktion fritt disponerar
kroppar oberoende av klass,
pigmentering eller kulturell
tillhörighet?
Svaren är inte givna. De formeras
hos var och en av oss i detta nu, i
våra tankar, samtal och vardagliga
praktiker. Just nu bär vi alla ett
ansvar för att delta i
formulerandet av de frågor som
ska definiera livet under och efter
corona och för de berättelser som
kommer att ta form under vårt
sökande efter svar.
Vissa ämnen lämpar sig illa för
polemik och debatt. Pandemin är
ett sådant. Den utplånar liv och

1066

krossar drömmar. Men den gör
också vyerna klarare. Måtte vi ta
detta tillfälle i akt att mötas i ett
respektfullt samtal som tar sin
utgångspunkt i det vi alla har
gemensamt – våra kroppars
skörhet, vår existentiella utsatthet
och vår kärlek till våra närmaste.
Och kanske kan vi till och med se
vår avsaknad av säkerhet och
entydiga svar, inte som tecken på
svaghet eller vankelmod, utan
som en möjlighet att odla
ödmjukhet och lyhördhet.
Under midsommarnatten är
hinnan tunn. Mörkret finner inget
fäste. Gäddorna slår i vassen och

storlommens vemodiga skri rullar
över insjöns ytspänning. Hela
Skapelsen tycks sjunga till oss:
”Omvänd er.”
Mikael Kurkiala
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Hon älskar att vara i fjällen, att
röra sig runt på öarna i
Stockholms skärgård eller att ge
sig ut i naturen nära där hon bor.
Fjolårets vandring på Österlen i
Skåne var en magisk upplevelse.
FREDAG 19 JUNI 2020
Skor, säger Charlotte Grönlund. Vandringsexperten Charlotte
Grönlund brinner verkligen för att
Det är A och O för en lyckad
fler ska prova på att röra sig i
vandring. För hur många har
naturen. Hon talar om att det
inte gett upp med blodiga
finns så otroligt mycket vackert
skavsår på fötterna? Här finns
att upptäcka i Sverige - och lyfter
tips om vandringsleder över
även fram att vandring är något
hela Sverige, och
ytterst hälsosamt och
vandringsexperten Charlotte
klimatsmart.
ger sina bästa tips till
– Alla kan hitta vandringar som
nybörjaren.
passar dem. Det behövs inte en

”Alla kan hitta en
vandring som
passar just dem”
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massa dyr utrustning för att ge sig
ut och upptäcka naturen. Oftast
räcker det med ett par bra och
riktigt sköna skor. Och de flesta
kan faktiskt bara öppna dörren
och gå ut.
Bra skor är alltså det första och
viktigaste råd Charlotte Grönlund
vill ge till den som funderar på att
börja vandra. De ska helst inte
vara nyinköpta utan hellre väl
ingångna. Annars kommer
skavsåren lätt att förstöra hela
upplevelsen.
Charlotte Grönlund är anställd av
Svenska Turistföreningen (STF)
som sedan 1885 arbetar för att fler

ska ge sig ut i skog och mark. Hon
arbetar även som guide i fjällen i
eget eget företag.
– Vandringar förknippas
historiskt med just fjällen. Men vi
inom STF har i dag fokus på att
folk ska vandra i hela landet och
inte bara i fjällvärlden. Vi vill slå
ett slag för att det ska vara lätt att
ta sig ut i naturen, säger
Charlotte.
Hon har märkt av ett enormt ökat
intresse för vandringar. I april och
maj har hon och de övriga
anställda på Turistföreningen fått
sextio procent fler frågor om tips
och råd om lämplig utrustning
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och lämpliga vandringsleder än i
fjol. Även på webben och i sociala
medier är trycket stort.
– Den pågående coronapandemin
förklarar en del av det ökande
intresset. Vandra kan man ju göra
ensam och i mindre grupper. Men
redan för fyra-fem år sedan
upplevde vi att intresset började
öka.
Vad ska då en nybörjare tänka på?
Charlotte Grönlund har fem bra
tips:
Var inte för ambitiös. Våga prova,
men inled inte med en jättetur.
Det räcker gott och väl med en
tvåtimmarsvandring.

Ha lite koll på området där du
tänker vandra. Var är jag
någonstans? Ha gärna med en
karta eller använd en app. Kanske
också en kompass.
Skaffa inte värsta
proffsutrustningen, men se till att
ha sköna skor som inte är nya.
Ta gärna med en kopp kaffe och
lite matsäck. Det förgyller
rasterna.
Om du ska sova över, tänk på att
ta med vatten, eller ta reda på var
du kan skaffa rent vatten.
Som barn var Charlotte mycket på
havet med föräldrarna och hon
lärde sig att segla. Under tonåren
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blev det mycket skidåkning,
medan vandringar i dag upptar
mycket av hennes tid - både på
fritiden och i jobbet.
– Mina barn, de är tonåringar nu,
växte upp på en fjällkam bärande
på sina ryggsäckar. I början var
det just fjällvandringar som
lockade. I dag har mitt perspektiv
vidgats. Jag vill gärna upptäcka
andra miljöer.
Förra året vandrade Charlotte i
Skåne på Signaturled Österlen (se
faktaruta). Den följer kustlinjen,
med havet på ena sidan och det
skiftande landskapet på den
andra.

– Vi sov över på små pensionat, åt
god mat och hade så häftiga
naturupplevelser. Ja, det var
verkligen en magisk vandring och
en av de bästa jag varit med om.
Jag har också starka minnen från
vandringar på öarna i Stockholms
skärgård, på vissa av dem kan
man låna en roddbår för att ta sig
till nästa ö.
Men Charlotte lyfter inte bara
fram de storslagna och häftiga
mötena med naturen. Hon talar
lika gärna om när hon och barnen
gick en bit från huset, hittade en
bäck att leka i, plockade bär och
vandrade en liten stund.
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Redan för 2 400 år sedan hävdade
Hippokrates, ansedd som den
moderna läkekonstens grundare,
att inget är så välgörande som att
placera den ena foten framför den
andra – eftersom att gå är
”människans bästa medicin”.
I boken ”Att gå – ett liv i
rörelse” (Norstedts) skildrar den
norske äventyraren, advokaten
och förläggaren Erling Kagge sina
dagliga promenader till och från
jobbet - men även intryck från
långa vandringar till Nordpolen,
Sydpolen och genom New Yorks
kloaksystem samt uppför Mount
Everest.

I en intervju med DN i fjol
berättade Erling Kagge:
”När jag åker skidor eller
fotvandrar och tar mig riktigt
långt, är trött, blir jag vid en viss
tidpunkt ett med naturen. I bildlig
mening för jag ett samtal med
den. Kroppen slutar inte vid
fingertopparna och tåspetsarna,
känns det som. Jag tror att många
kanske har en liknande
erfarenhet.”
Charlotte Grönlund säger att hon
under sina vandringar känner av
en inre ro och ett lugn som är
svårt att upptäcka i andra
sammanhang. När hon leder
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gruppvandringar märker hon att
deltagarna tycks uppleva något
likande.
– Vi får tid att varva ned och
stressen försvinner, den kopplas
liksom bort.
Vistelser i naturen är bra för
hälsan, både den psykiska och
fysiska. Det har flera svenska och
internationella forskningsstudier
visat. Vandringar längs havet, i
mer täta barrskogar, på kalfjället,
på blommande ängar, i lövskogar
– var någonstans man rör sig i
naturen tycks spela mindre roll.
De amerikanska psykologerna
Rachel och Stephen Kaplan förde

redan på 1970-talet fram teorin
att den mänskliga hjärnan
behandlar sinnesintryck som når
oss med antingen riktad eller
spontan uppmärksamhet.
Den riktade uppmärksamheten
svarar bland annat för planering
och beslutsfattande, vilket kräver
mycket energi. När denna
uppmärksamhet belastas under
lång tid blir man mentalt
utmattad, till slut kanske
”utbränd”.
Även den som som vandrar i
skogen eller i sakta mak rör sig
längs en sandstrand möter en rad
sinnesintryck. Dessa är dock
1073

vilsamma, enligt Rachel och
Stephen Kaplan. De tas emot av
hjärnans spontana
uppmärksamhet – och kräver
därför inte alls lika mycket energi.
Spontan uppmärksamhet ger
tillfälle till vila och återhämtning.
Författaren och musikern Ulf
Lundell träffade kanske rätt när
han i början av 1980-talet klev
rakt in i svenska folkets hjärtan
med låten ”Jag trivs bäst i öppna
landskap”, som nästan blivit en
andra svensk nationalsång. Så här
börjar texten:
”Jag trivs bäst i öppna landskap,
nära havet vill jag bo, några

månader om året, så att själen
kan få ro. Jag trivs bäst i öppna
landskap, där vindarna får fart.
Där lärkorna slår högt i skyn, och
sjunger underbart.”
Charlotte Grönlund vill att alla ska
hitta den typ av vandring som
passar det egna intresset och den
egna förmågan. Ingen är för ung
och ingen för gammal, säger hon.
– Och att vandra behöver inte
innebära att du måste ta dig långt,
allt som behövs är faktiskt att du
öppnar dörren och går ut.
Thomas Lerner
thomas.lerner@dn.se
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Tio tips för längre
vandringsturer.
1 Klä dig ”lager-på-lager”. Hellre
en tunn skaljacka och varm tröja
än en varm jacka. Då blir det
lättare att anpassa sig efter
vädrets skiftningar.
2 Ha dubbla sockor. Tunn
ullstrumpa närmast foten och
strumpa över för att undvika skav.
3 Välj ett par riktigt sköna, väl
ingångna skor, efter årstid och
terräng.
4 Packa ned regnkläder, man vet
ju aldrig hur vädret ändrar sig.

5 Ta med en riktigt god matsäck
och vatten.
6 Glöm inte en påse att lägga ditt
skräp i för att ta med hem.
7 Kom ihåg första förband
inklusive skavsårsplåster.
8 Myggmedel, solskydd och
toalettpapper är bra att ha med.
9 Packa lätt i botten och tyngre
högre upp. Då blir det skönare att
bära.
10 Packa mat och regnkläder
överst så att du når det lätt.
Källa: Charlotte Grönlund och
Svenska turistföreningen (STF)
Tips på vandringsleder.
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Kuststigen Bohuslän är en mindre
känd utlöpare från Bohusleden.
Den går från Tjörn längs kusten
och in i Norge. Består av 23
etapper.
Kungsleden är landets absolut
mest kända vandringsled. Leden
som går från Abisko i norr ner till
Hemavan är 44 mil lång och
uppdelad i rekommenderade
etapper .
Skåneleden består av fem olika
etapper som tar vandraren genom
olika landskapstyper.
Stockholms skärgård.
Waxholmsbolaget säljer
”båtluffarkort” för den som vill luffa

runt bland alla öar ute i
skärgården och vandra på märkta
leder.
Helagsmassivet passar utmärkt
för den som vill prova på
fjällvandring. Vandringen är
ganska enkel.
Höga kusten-leden löper tretton
genom världsarvet Höga Kusten.
Leden går nära havet. Vissa delar
är lättvandrade, andra mer
avancerade.
Sörmlandsleden erbjuder 100
vindlande vandringsmil i
sörmländsk kulturbygd, fylld av
historia, djupa skogar, vresiga
bergknallar och glittrande sjöar.
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Svårighetsgrad: alltifrån krävande
vandring till lättsam
söndagspromenad.
Pilgrimsleder finns det flera av i
landet. Ett exempel är
svensknorska S:t Olavsleden som
går 564 km från Bottenhavet till
Atlanten. Den svensknorska leden
startar utanför Sundsvall.
Birgittaleden (87 kilometer lång)
knyter ihop delar av den heliga
Birgittas liv – i dåtid och nutid.
Startar vid Linköpings domkyrka
och har sitt mål i Vadstena
klosterkyrka.

Lätt nå ut i
naturen nära
Stockholm
FREDAG 19 JUNI 2020

De flesta som bor i
Stockholmsområdet har faktiskt
nära till naturen, säger Jonas
Sundvall som skrivit boken
”Vandra i Stockholm”. Den
innehåller över sextio
beskrivningar av vandringar
som du kan göra från centrala
delar av huvudstaden.
Stockholm har smått unika
förutsättningar för vandring.
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Häftiga skärgårdsmiljöer, urskog,
små sjöar, ängar ...
– Väldigt ofta är det dessutom
möjligt att hitta bra restauranger
och kaféer under eller efter
vandringen – och allt finns inom
en radie av fem mil från Sergels
torg, säger Jonas Sundvall.
Tillsammans med Fredrik
Hjelmstedt startade han för
femton år sedan förlaget Calazo.
Det är specialiserat på guider,
instruktionsböcker och
vattentåliga kartor för friluftsliv.
För två år sedan kom första
upplagan av ”Vandra i

Stockholm”, och nu finns den i en
uppdaterad nyutgåva.
– Under två månader har vi sålt
lika många exemplar som under
de första två åren. Att folk nu i
samband med coronaepidemin
känner att de måste hålla sig i
närområdet ligger nog bakom det
ökade intresset. Många vill ut i
naturen och vandra, fortsätter
Jonas Sundvall.
Han säger att planeringen av
Stockholm bygger på att
bebyggelsen ligger runt tio gröna
kilar. Som Järvafältet, Tyresta och
Nackareservatet. Det gör att de
flesta har väldigt nära till naturen.
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– Om situationen tillåter finns det
möjligheter att skapa jättefina
turer med hjälp av
kollektivtrafiken. Det är otroligt
enkelt att ta sig till vackra miljöer
med buss, tunnelbana eller
pendeltåg. Du är inte beroende av
bil vilket gör Stockholm ganska
unikt.
Jonas Sundvall är själv ofta ute
och vandrar, gärna med sina barn
som är tio och tolv år gamla.
Några favorittips?
– Ta Saltsjöbanan till
Erstaviksbadets station eller till
Tattby. Gå sedan blå spåret mot
Hellasgården där du kan ta en bit

mat eller en öl. Eller ta bussen till
Kulla Vägskäl och vandra blå
leden över Bogesundslandet till
Vaxholm. Där kan du ta en glass
och sedan ta båten in till centrala
Stockholm.
De 62 turerna i ”Vandra i
Stockholm” varierar i längd från
några kilometer till över två mil.
Vissa av dem går bra att göra med
lätta löparskor medan andra kan
kräva kängor och ryggsäck. Med
några få undantag kan du ta dig
till alla vandringar med
kollektivtrafik.
Har du gått alla vandringar?
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– De flesta av dem. Men för att
Fredrik och jag skulle komma i
mål med boken tog vi i slutändan
hjälp av medarbetarna på förlaget
som bidrog med några turer var.
Thomas Lerner
thomas.lerner@dn.se

Sven Hagströmer:
Jag vill jobba mig
ur konflikter, jag
vill inte låta dem
ligga och pyra
FREDAG 19 JUNI 2020

Han gjorde sitt första aktieköp
när han var 12 år. Han blev
stjärnförvaltare i Wallenbergs
stall innan han fyllt 30. Sedan
råkade han sälja ett viktigt
innehav, Wallenberg gick i taket
och Sven Hagströmers karriär
1080

stod på spel. Räddningen kom
från ett oväntat håll.
Jag visste vad som hände exakt på
hundradelen när och jag blev så
förbannad på mig själv, att jag
kunde vara så klantig.”
Det var den 24 april 2014 och
Sven Hagströmer hade stigit till
väders i sitt lilla sjöflygplan för att
äta lunch i skärgården innan han
återvände till hetsen i
finanskvarteren i Stockholms
innerstad. Tanken var att landa på
havet och inmundiga tre
mandariner medan han läste DN,
stilla guppande på vågorna.

Då ska man sätta ner planet på
pontonerna, inte på
landningshjulen. Det visste den då
71-årige finansmannen
Hagströmer, som hade 300–400
lyckade landningar i ryggen. Ändå
gjorde han inte det.
Statens haverikommission
konstaterade efteråt att piloten
hade fått ett automatiskt
röstmeddelande om att
landningshjulen var utfällda och
att han hade kvitterat larmet
rutinmässigt utan att vidta några
ytterligare åtgärder.
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– Det finns ingen förmildrande
omständighet. Hål i huvudet,
säger han själv.
När hjulen slog i vattenytan
voltade planet. Sven Hagströmer
blev hängande upp– och ner i
säkerhetsbältet medan femgradigt
vatten forsade in i kabinen.
– Det är det närmaste jag har
kommit att dö. Jag fick aldrig
panik. Min första tanke var:
”Överlev!” Det är jag stolt över, att
jag inte bara lade mig ner att dö.
Sven Hagströmer lyckades ta sig
ut och simma upp till ytan. En och
en halv timma senare räddades
han – genomkyld och hopkrupen

på sin havererade Cessna, med ett
litet skrapsår på ena pekfingret
som enda skada – av två kvinnor
som hade rott ut från Rödlöga.
Flygplanskrasch och HQbankkrasch. Sven Hagströmer är
en överlevare. Han driver sedan
2012 investmentbolaget Creades.
Som 76-årig mångmiljardär
behöver han inte göra fler lyckade
affärer i sitt liv men han fortsätter
ändå. Triumfer är en färskvara i
hans värld.
– Det kan du njuta av en helg eller
så. Sedan är det dags att slänga sig
i det kalla vattnet igen på måndag
morgon.
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Sitt allra första aktieköp gjorde
Sven Hagströmer när han var tolv
år. För veckopengen och
förtjänsten från extraknäcken som
blombud och radio- och tvreparatör inhandlade han en
blygsam andel i
läkemedelsbolaget Astra.
I de mer personliga intervjuerna
tecknar han gärna bilden av det
finansiella naturbarnet som
tömde spargrisen för att investera
i värdepapper långt innan han fick
sin första, fjuniga skäggväxt.
Inblicken i börshandeln var tidig.
– Familjens sparpengar fanns till
stor del i aktier. Jag följde med

när pappa fick rådgivning på
banker. Vi hade mycket
skogsbolag i familjeportföljen
kommer jag ihåg, det var basen.
Sven Hagströmer är född in i
”knapadeln” och Oscars
församling, ett miljonärstätt
pastorat på Östermalm,
Ladugårdsgärdet och Djurgården i
Stockholms innerstad.
Församlingsmedlemmarna som
bor i kvarteren runt Karlaplan
åtnjuter sedan generationer
tillbaka gärna söndagsmiddagarna
på Cassi, en grillbar med
självservering, plastbrickor,
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prominenta gäster och oxfilé med
béarnaise på barnmenyn.
Familjen Hagströmer var med när
de öppnade 1954. Deras lägenhet
låg på andra sidan gatan, i det här
fallet Narvavägen. Där bråkade
Sven och hans två yngre bröder
Claes och Pierre och där brukade
fadern, som var hovrättsråd, skipa
handfast rättvisa.
– Vi hade våra duster. Det hände
mer än en gång att han jagade mig
runt matsalsbordet för att ge mig
stryk. Våra föräldrar älskade oss
barn och så vidare, det var inte
det, men jag var ju äldst och den
äldste får alltid bryta mark.

Även sinsemellan pucklade
syskonen på varandra.
– Det var ganska mycket slagsmål.
Min äldsta dotter har också tre
pojkar och de slåss inte. Det är så
skönt att man kan ha tre pojkar
utan att de slåss. Jag tyckte så
synd om min mamma, nämligen,
som hade de här tre jävla
ungarna.
Fru Ingvor Barthen Hagströmer
åkte regelbundet på
husmorssemester för att vila upp
sig. Föräldrarna reste också
mycket på tu man hand, i Italien
och Frankrike. Då var pojkarna
oftast hos mormor och morfar.
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– De blev mina andra föräldrar.
Morfar var affärsman och
ingenjör, en förebild för mig.
Mormor hade fått några
fastigheter i Linköping av sina
föräldrar. Hon var enormt noga
med bokföring, att göra rätt för
sig; pedant närmast. Jag är inte
det. Utan henne hade jag nog varit
ännu värre.
Ett karaktärsdrag hos Sven
Hagströmer som den före detta
kompanjonen Mats Qviberg
kommer in på lite längre fram i
den här texten. Men först
uppväxten. Samma år som
invigningen av restaurang Cassi

bilade hela familjen Hagströmer
ner i efterkrigseuropa. De var fem
personer i en Volkswagen med en
meterhög bagagetrave fastsurrad
på takräcket.
– Hamburg var ännu inte
återuppbyggt. Där förstod jag hur
vidrigt det är med krig.
Antagonismen mellan Tyskland
och Frankrike var fortfarande
stark; när vi kom över till
Frankrike fick vi däcken
sönderskurna två gånger eftersom
bilmärket var tyskt.
Den unge Hagströmers stora
intresse, förutom aktier, var
teknik, särskilt elektronik.
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– Jag hade lånekort på Teknis när
jag var tolv, tretton år. De tyckte
jag var så gullig, som knappt
nådde upp till disken, så jag fick
ett.
Högst på önskelistan stod en tvapparat. Men fadern tyckte att det
var ett onödigt inköp. Således
byggde Sven 15 år gammal själv
en, helt från grunden: lödde ihop
alla delar, bockade
aluminiumchassit och
teakfanerade lådan.
– Det var ju en fantastisk sak när
man stack kontakten i väggen och
plötsligt fick mottagning. Tv:n
sålde jag sedermera till mina

föräldrar och fick in en liten slant
på det.
Var de stolta över dig?
– Det där är en väldigt ömtålig
fråga, men den är bra för jag fick
inte sådär jättemycket beröm
precis. Men det är inte så att mitt
liv har gått ut på att revanschera.
Det är lust som har drivit mig.
Kanske var det därför som
skolarbetet gick trögt. Trots att
Sven Hagströmer gjorde ett
ärevarv i tredje ring räckte inte
studentbetyget till Handels eller
KTH, som han hade önskat, utan
det fick bli ekonomikurser vid
Stockholms universitet.
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När han väl hade kommit ut i
yrkeslivet fick han upp farten
väsentligt. Efter en första
anställning som portföljförvaltare
på industrikoncernen Gränges
externrekryterades Sven
Hagströmer, 29 år gammal, till ett
av Sveriges största maktcentra:
Wallenbergs Investor.
Uppgiften var att hjälpa till med
bolagets aktieförvaltning. Ung och
grön sålde han av en del av de, i
hans tyckte, överprissatta Aaktierna i kullagertillverkaren
SKF för att få loss pengar till
roligare affärer.

– Jag tyckte att SKF var ett
gammalt och tråkigt bolag. Efter
att ha fått tillstånd av vd sålde jag
en stor post och så fick Marcus
Wallenberg, den äldre, reda på det
här. Han blev fullständigt galen.
Patriarken ”Dodde”, den mest
betydande företrädaren för
svenskt näringsliv under 1900talet, pekade med hela handen.
Aktierna måste omedelbart
återköpas. Sven Hagströmer
ringde upp mannen som hade
förvärvat dem: Robert Weil.
– Jag fick moloken vandra över
Kungsträdgården till hans kontor
och berätta om min prekära
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situation. Han fick ett litet pålägg
och så fick vi köpa tillbaka
aktierna och sedan var det här
glömt, säger Sven Hagströmer.
När den numera kände
finansmannen Robert Weil
ombeds berätta historien ur sitt
perspektiv mejlar hans
sekreterare över ett gammalt
tidningsklipp ur Dagens Nyheter
från 1975. Artikeln ska läsas
igenom innan Weil ringer upp.
I rubriken konstateras att läkare
och tandläkare – via sina
aktiebolag och pensionsstiftelser
– har blivit största ägare i SKF.
Större än Wallenbergs Investor.

Bakom inköpsstrategin ligger,
enligt artikeln: ”en relativt
anonym aktieexpert vid namn
Robert Weil”.
Weil förklarar över telefonen
maktkampen mellan
Wallenberggruppen och hans
dåvarande uppdragsgivare, som
hade stora inflöden av
pensionspengar och resurser att
långsiktigt bygga en position i
SKF.
Kullagertillverkaren hade, enligt
honom, 80 procent av sina
tillgångar i ett utländskt
holdingbolag och stod fria från
den tidens svenska
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valutaregleringar. Wallenbergs
var så måna om att behålla
makten i bolaget att de
nyemitterade för att få in mer
kapital.
– Det som Marcus Wallenberg
blev upprörd över var: ”Hur kan
en person missa att det här
handlade om inflytande? – och då
säljer man inte en A-aktie som har
tusen gånger mer röster än en Baktie”, säger Robert Weil.
Finansmannen minns
telefonsamtalet han fick från Sven
Hagströmer.
– Han ringde upp mig och sade:
”Det här är inte så bra för min

karriär inom
Wallenberggruppen.”
Trots det affärspolitiska spelet
gick Robert Weil Sven
Hagströmer till mötes. De unga
portföljförvaltarna på var sin sida
om parken hade knutit ett band
som håller än i dag.
– Vi har varit vänner i
humaniorans och i kapitalets
namn. Sven är en humanist med
värme som också kan räkna, säger
Robert Weil.
– Robert är en av få kapitalister
som ställer sig upp och pekar på
tillkortakommanden och vad som
måste göras, som känner någon
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typ av ansvar, kontrar Sven
Hagströmer.
Så här i efterhand konstaterar han
att Marcus Wallenberg hade en
poäng.
– Hans reaktion var rimlig för det
var ju hans pengar. Jag var bara
en liten skit och det var ett
strategiskt innehav.
År 1981 startade Sven Hagströmer
sin första, egna
fondkommissionsfirma.
Tajmingen var perfekt. 1970-talets
börs var undervärderad i skuggan
av oljekrisen.
Sven Hagströmer var inte ensam
om att surfa på den extrema

börsuppgången under 1980-talet.
Den hetaste ungtuppen i
Stockholms finansvärld hette,
enligt vissa av förståsigpåarna,
Mats Qviberg.
Han och Sven Hagströmer slog
ihop sina penningpåsar i
december 1989. Det 20-åriga
samarbetet som följde har av dem
själva beskrivits som ett
äktenskap. Mats Qviberg kommer
ihåg första dejten.
– Första gången vi träffades på
riktigt, med avtal och advokater,
satt vi hemma hos Sven från nio
på kvällen till fem på morgonen.
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Det var städdag på gatan och när
de nyblivna kompanjonerna klev
ut i den kolsvarta ottan hade
parkeringsvakterna lappat Mats
Qvibergs bil.
– Sven tog p-boten och sade: ”Den
ska inte du behöva betala, den
betalar jag.” Efter fyra veckor fick
jag en betalningspåminnelse. Det
är Sven i ett nötskal: en charmig
slarver.
Det hände, enligt Mats Qviberg,
att två olika sällskap satt vid
varsitt bord på samma restaurang
och väntade på samme
Hagströmer – som uteblev från
båda bokningarna.

– Så ringde han upp och bad om
ursäkt och bjöd på lunchen på
Pontus, som han var delägare i.
Folk förlåter honom gärna.
Det var Qviberg om Hagströmer.
Nu till Hagströmer om Qviberg:
– Mats och jag hade nästan
ingenting gemensamt mer än att
vi båda hade ett intresse för
aktiemarknad och näringsliv. Vi
sprang på olika bollar. Det var en,
för våra aktieägare och för oss
själva, väldigt framgångsrik
kombination, säger han.
Kritiker och personer som kom i
vägen för Sven Hagströmers och
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Mats Qvibergs framfart kallade
dem för ”styckmästarna”.
Sven Hagströmer drar en parallell
till socialvården och säger att
Mats Qviberg och han handlade
enligt ”lagen om tillfälligt
omhändertagande”. De tog in
bolag från gatan, bytte ledning,
rationaliserade och såg till att
företagen var effektiva och
fungerande, för att sedan skicka
ut dem igen.
– Det vi gjorde var i princip att ta
bort all skit tills bara oxfilén var
kvar. Det är väl ett ganska bra
jobb att vara styckmästare, att
plocka fram de finaste bitarna och

ta bort de dåliga. Det står jag
fortfarande för.
Utbudet är dock inte längre
detsamma, konstaterar han.
– Nu är det mycket effektivare och
trycket på marknaden är mycket
större, nu finns det inte så många
sådana här vandrande lik kvar på
börslistan.
HQ-eran varade i två decennier.
Från var sin sida av samma
skrivbord styrde det ryktbara
radarparet varsin bank under det
gemensamma företagstaket
Öresund.
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– Mats ansvarade för HQ och jag
för Avanza, säger Sven
Hagströmer.
Hösten 2010 kom chockbesked
från Finansinspektionen. HQ:s
banktillstånd drogs in eftersom
affärerna var på tok för riskfyllda:
tradingportföljen hade orsakat
miljardförluster.
Sven Hagströmer fick beskedet
per sms, i ett av sitt livs mer
glansfulla ögonblick. Han befann
sig på Karolinska institutets 200årsjubileum i Stockholms
stadshus. Kung Carl XVI Gustaf
talade och hyllade hans anfader
med kollega som två av sin tids

mest framgångsrika, svenska
vetenskapsmän.
– Där satt jag på 200-årsjubileet
för Karolinska institutet, som min
farfars farfars farfar hade grundat
tillsammans med Berzelius, och
fick åka till Finansinspektionen.
Jag kom dit i frack mitt i natten.
Då var det kört redan.
Mats Qviberg med flera åtalades
för grovt svindleri och stämdes på
miljardbelopp men friades. Sven
Hagströmer var
styrelseordförande i moderbolaget
Öresund men hade formellt inte
haft något att göra med HQ-bank
på många år.
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– Avanza var en konkurrent till
HQ. Jag tillhörde
räddningsstyrkan och såg till att
styrelse, ledning och revisorer i
HQ byttes ut. Finansinspektionen
sade att vi gjorde allting rätt.
Det räckte inte, det fanns
ytterligare problem i banken, och
här blir Sven Hagströmer fåordig.
Känner du dig sviken av Mats
Qviberg?
– Nu har jag äntligen lyckats
förtränga det här, så nu slutar vi
prata om det. Mungiporna faller
ner. Jag var en idiot som gick i
fällan. Jag vill inte prata om det,

det blir bara bittert och konstigt.
Bägge två har gått vidare.
Men de har fortfarande en viss
kontakt.
– Vi sitter med i samma
bostadsrättsförening uppe i Åre,
så vi pratade flera gånger inför
årsmötet. Annars pratar vi då och
då.
Sven Hagströmer föser undan
ämnet med handen. Lillfingret
pryds av hans adelsring, som har
gått i arv från far till äldste son i
sex generationer.
– Min farfars farfars farfar som
bildade Karolinska institutet blev
adlad för det. Det är otidsenligt.
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Generna har ju försvunnit vid det
här laget, så jag blir inte bättre för
det.
Det går att googla fram ett
porträtt på Anders Johan
Hagström, efter adlandet
Hagströmer. Släkttycket mellan
vetenskapsmannen och hans
ättling är lätt att se: de har samma
tjocka hår och månformade
ansikte. Det jovialiska leendet
utesluter inte nypor av stål. Själv
påstår Sven Hagströmer att han
ogillar att vara osams med folk
men att han tycker om konflikter.
– Mats säger det. Min fru säger
det: ”När du får en konflikt, då får

du otroliga krafter.” Jag vill jobba
mig ur dem, jag vill inte låta dem
ligga och pyra. När det kommer
en situation, som det här med
corona nu, får jag enormt mycket
kraft av det.
Sven Hagströmer tycker om att få
saker att lyfta även om han har
sålt sitt sjöflygplan och lagt
licensen på hyllan.
– Jag är uppe och flyger en gång
var fjortonde dag, i mina
drömmar. Det är bara den roliga
delen, jag har aldrig haft en
mardröm om det här. Det är jag
glad för, jag hade ju kunnat
återuppleva den här flygkraschen
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en gång i veckan, vakna alldeles
svettig och tycka att livet var
hemskt.
Anna Bodin
anna.bodin@dn.se
Sven
Hagströmer
Föddes den 30 november 1943 i
Solna.
Är gift med Catarina som han har
två vuxna barn med. Han har
även tre barn från ett tidigare
äktenskap samt barnbarn.
Är grundare av
investmentföretaget Creades och

banken Avanza och är ordförande
i båda företagen.
Han ägnar sig också åt ett socialt
entreprenörskap och är
initiativtagare till Allbright, som
arbetar för jämställdhet inom
näringslivets toppositioner i
Sverige och Tyskland, samt är
medgrundare till
Berättarministeriet och
Järvaveckan, Raoul Wallenberg
Academy och vetenskapsförlaget
Fri Tanke.
Som passionerad boksamlare har
han under lång tid engagerat sig
för Hagströmerbiblioteket vid
Karolinska institutet och nyligen
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utsåg Karolinska institutet honom
till hedersdoktor.

Semester i
Sverige. Vandra,
elda, plocka
blommor, bada?
Så njuter du bäst
av naturen
när skogen blir full
av folk
FREDAG 19 JUNI 2020

Naturvårdsverket gläds åt att pandemin får svenskarna att
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fira semester i skog och mark –
men ser samtidigt en ökad risk
för bränder och nedskräpning.
Så här kan du uppleva naturen
utan konflikter i sommar.
I år väntas ovanligt många
svenskar tillbringa
sommarsemestern i skog och
mark. Naturvårdsverket
välkomnar intresset, men oroas
över att anstormningen och den
stora mängden ovana besökare,
som kanske inte har koll på
rättigheter och skyldigheter, ska
slita på naturen.
– Vi får redan nu rapporter om att
trycket är stort, och svårt att

hantera på vissa platser i landet,
säger Claes Svedlindh, chef för
naturavdelningen på
Naturvårdsverket.
Främst är det grillning och
nedskräpning som kan orsaka
problem. Enligt Claes Svedlindh
ökar också risken för
konfrontationer när fler än vanligt
är ute och rör sig i naturen.
– Men i grunden gläds vi åt
intresset. Det är viktigt att betona
att man är välkommen ut. Den
svenska naturen är gratis men
man måste också ta ansvar, säger
han. Så parkera inte hej vilt och ta
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med dig skräpet hem om
soptunnorna är fulla.
Allemansrättens grundprincip är
att alla har rätt att röra sig fritt i
naturen, men är skyldiga att visa
varsamhet och hänsyn.
Naturvårdsverket sammanfattar
det i orden ”inte störa – inte
förstöra”. Sedan denna rätt
etablerades har vårt sätt att röra
oss i naturen förändrats. Tidigare
gick man mer i skogen, plockade
bär och svamp.
– Nu är naturupplevelserna
aktivitetsbaserade i högre grad.
Förutom vandring som ju fått ett
jätteuppsving, så cyklar och

klättrar vi mer. Men ibland
riskerar det att bli i konflikt med
de värden som finns. Ett exempel
är delar av Vålådalens
naturreservat där bland annat
mängden cyklister bidrog till att
förstöra de geologiska formationer
som fanns där. Flera delar har nu
stängts av så att naturen får
återhämta sig.
Inför årets sommarsäsong har
vissa arrangörer och
organisationer anpassat sina råd
efter de speciella omständigheter
som råder. Fjällsäkerhetsrådet
uppmanar till exempel besökare
att rasta på platser med gott om
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utrymme och med avstånd till
andra. De rekommenderar också
att man ska göra kortare turer:
”Även om du känner dig frisk
innan du beger dig ut på en längre
fjälltur så kan du komma att
insjukna om du har blivit smittad.
Tänk särskilt på konsekvenserna i
samband med ett insjuknande på
en flerdagarstur, då risken är
större att inte kunna ta sig hem
för egen maskin.”
I sommar tar dessutom Svenska
turistföreningens fjällstationer
och fjällstugor enbart emot
förbokade gäster för att undvika
trängsel.

Även kusten och skärgården
brukar locka mycket folk, och för
att minska risken att störa boende
och djurliv tycker Claes Svedlindh
att man kan utforska de områden
som är mindre populära. Ser man
till exempel att en parkering i
anslutning till ett friluftsområde
är full är det en indikation på att
det är mycket folk där.
– Det finns mycket bra
information hos länsstyrelserna
om besöksmål, naturreservat,
kulturmiljöer och vandringsleder.
Sedan måste man ju anpassa sina
utflykter efter erfarenhet och
fysiska förutsättningar.
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Han tror att många kommer att
bli överraskade när de upptäcker
de naturmiljöer som Sverige har
att erbjuda – ”många har bättre
koll på Medelhavet och Thailand”
– och förstå värdet av att det finns
skyddade områden.
– Jag hoppas att man kan förstå
betydelsen av natur nära där man
bor, och att det finns
samhällsvinster av grönområden
nära bostadsområden. Den här
våren har visat på betydelsen av
att kunna komma ut och röra sig i
naturen, och vikten av att ha det
nära utan att behöva ta bilen för
att komma ut.

Allemansrätten: Inte störa,
inte förstöra
Den svenska allemansrätten är en
sedvanerätt med anor långt
tillbaka, även om begreppet
myntades först under 1900-talet.
Den är inskriven i grundlagen och
grundprincipen ”inte störa – inte
förstöra” lärs ut redan i
skolåldern. Samtidigt är
gränsdragningarna ibland svåra
och vissa definitioner
ålderdomliga. Syftet med
allemansrätten är att människor
ska ha möjlighet att vistas i
naturen och kunna plocka vilda
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blommor, bär och svamp i skog
och mark.
Allemansrätten gäller inte inom
den så kallade hemfridszonen,
området närmast ett bostadseller fritidshus, eftersom man har
rätt till ett privat område och att
få vara ostörd. I nationalparker
och naturreservat och i andra
skyddade områden gäller
särskilda regler. De kan inskränka
och begränsa allemansrätten och
du måste själv ta reda på vad som
gäller i det område där du rör dig.
Allemansrätten är knuten till den
enskilda individen.

Vandra
Allemansrätten ger dig möjlighet
att gå nästan överallt i naturen,
oavsett om marken ägs av staten
eller en privat markägare. Men
man måste visa hänsyn och får
inte orsaka skador.
Det finns vissa undantag från
rätten att röra sig i naturen: Du
får till exempel inte vara på någon
annans tomt eller inom det som
kallas hemfridszon. Hur stor
hemfridszonen är varierar. Det är
bland annat faktorer som
situationen, terrängen,
vegetationen, förekomst av
”naturliga” avgränsningar som
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vägar, vattendrag med mera som
avgör hemfridszonens storlek.
Man får inte heller gå över
planteringar eller
skogsplanteringar med späda
plantor som kan skadas. Även
åkrar är förbjudet område under
den tid på året när det finns risk
för att grödan kan ta skada.
Allemansrätten gäller inte heller
fullt ut på golfbanor.
Ägaren av en enskild väg kan
förbjuda motortrafik där, det går
däremot inte att förbjuda någon
att gå, cykla eller rida på vägen,
såvida inte vägen skadas.

Campa
Enligt allemansrätten får du tälta i
naturen under enstaka dygn, om
du inte stör markägaren eller
skadar naturen. Tältplatsen får
inte ligga nära boningshus, eller
inom det som kallas
”hemfridszonen”. Men de flesta
kommuner har också lokala
bestämmelser om camping, till
exempel förbud mot att tälta i
parker och idrottsområden. Det
kan också finnas förbud mot att
tälta i friluftsområden. Du har
själv ansvar för att ta reda på vad
som gäller där du vill campa.
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Information finns hos kommunen
och polisen.
Håll dig på vägen om du kör
husbil eller husvagn, det är inte
tillåtet att köra i terräng, alltså
varken skog och mark, eller
stränder och parker. Detta
regleras dock inte i allemansrätten
utan av terrängkörningslagen.
Bada
Allemansrätten gäller både på
land och på vatten. Alltså får du
bada vid stränder om de inte
tillhör en tomt, eller är skyddade
av andra anledningar, till exempel
fågelliv. Det är risken att störa

som avgör hur nära ett hus du kan
bada, liksom hur du tar dig dit.
Grilla och elda
Om du är försiktig får du göra upp
eld. Men bara om du är säker på
att den inte riskerar att sprida sig
eller skadar mark, djur och växter.
Ha alltid vatten till hands eller
något att skopa vatten med. Elda
inte direkt på – eller alldeles intill
– berghällar eller större stenblock,
eftersom de kan spricka.
Behöver du något att elda med får
du ta nedfallna kottar och löst
liggande pinnar. Det är däremot
inte tillåtet att hugga eller såga
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ner träd eller buskar, eller att ta
ris, grenar eller näver från levande
träd. Vindfällen, träd som har vält
eller blåst ner, får inte heller
användas som ved.
Om det är risk för brand i skog
och mark, till exempel på grund
av torrt väder, kan länsstyrelsen
eller kommunens räddningstjänst
införa eldningsförbud. Då är all
öppen eld förbjuden, även eldning
i iordninggjorda eldstäder.
På Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps,
MSB, webbplats hittar du
riskprognoser för gräsbränder.

Plocka bär och svamp
Du får plocka vilt växande
blommor, bär och svamp i
naturen – om de inte är fridlysta.
Bär och svamp tillhör markägaren
så länge de står på rot eller sitter
på riset. Däremot får markägaren
inte förhindra dig att plocka dem
på marker där allemansrätten
gäller.
Det innebär att du får plocka
lingon på lingonris i skogen,
oavsett om det är privat
skogsmark eller statlig men du får
inte gräva upp hela plantan. Du
får inte heller gå in på din grannes
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tomt (hemfridszonen) och plocka
hallon från buskarna i trädgården.
Du får plocka svamp som växer
vilt i skogen - men du får inte
förstöra marken för då blir det
inga nya svampar nästa år.
Hasselnötter och andra nötter
omfattas inte av allemansrätten.
Du får inte heller hugga ner eller
skada växande träd eller knacka
loss sten ur berg.
Fiska
Fiske ingår inte i allemansrätten.
Det regleras i stället bland annat
genom fiskelagen.

I det som definieras som allmänt
vatten får fritidsfiskare fiska. I
enskilt vatten behöver man
tillstånd från den som har
fiskerätten. På många ställen finns
det möjlighet att köpa ett fiskekort
och på det sättet få tillåtelse att
fiska.
Som fritidsfiskare måste du följa
vissa föreskrifter. De rör bland
annat fredningsområden och
-tider, minimimått och
redskapsbegränsningar. Dessa
hittar du hos Havs- och
vattenmyndigheten.
Åka båt
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Du får gå i land, ankra och
tillfälligt förtöja vid en strand om
den inte ligger inom
hemfridszonen eller är skyddad av
annan anledning. Liksom när man
tältar finns inga regler om minsta
avstånd eller hur länge du får
ligga för ankar på samma plats.
Det som avgör är risken att störa
markägare eller boende.
Att tillfälligt förtöja eller bada vid
en brygga som ligger utanför en
tomt finns det inte heller något
förbud mot.
Källa: Naturvårdsverket
Elin Peters
elin.peters@dn.se

”Svårt förbjuda
handel med vilda
djur för att
stoppa smitta”
LÖRDAG 20 JUNI 2020

DN. DEBATT 200620

Risken är stor att nya
epidemiska sjukdomar
uppkommer – nästa år, om tio
år eller om tjugo år. Sannolikt
kommer även dessa nya
sjukdomar att ha sitt ursprung
hos vilda djur. Rika länder
måste satsa brett för att hejda
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förödande framtida pandemier,
skriver sex forskare på
Sveriges lantbruksuniversitet,
SLU.
Mer än 70 procent av de nya
smittsamma sjukdomar som
uppstår bland människor kommer
ursprungligen från vilda djur, de
är alltså så kallade zoonoser.
Detta gäller exempelvis de två
senaste pandemiska sjukdomarna
svininfluensan och covid-19.
Tamdjur kan fungera som en
brygga, eller mellanvärd, för
överföring av viruset från vilda
djur till oss människor. Detta är
vanligt i låginkomstländer där till

exempel fjäderfä och grisar hålls
frigående eller i större grupper
under obefintligt smittskydd,
vilket innebär att de lätt
exponeras för smitta från vilda
djur. En annan spridningsväg för
zoonotiska smittämnen är jakt och
handel med vilda djur för
konsumtion. Detta förhållande
debatteras flitigt i dag och det
finns stark evidens för att såväl
ebola, sars som covid-19 har
överförts till oss människor på det
viset.
En internationellt vedertagen
princip för bekämpningen av
smittsamma sjukdomar är att
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försöka stoppa dem vid sitt
ursprung, det vill säga innan de
riskerar att spridas över världen.
För detta behövs reglering och
övervakning för att minska
riskbeteenden och tidigt upptäcka
nya smittor i områden och
verksamheter där risken är hög,
samt lokal kapacitet att snabbt
stoppa spridning av sjukdomar
som upptäcks. Här talar vi alltså
om insatser i låg- och
medelinkomstländer.
I dessa länder lever många
människor, både på landsbygden
och i städernas slumområden,
nära inpå sina djur under dåliga

sanitära förhållanden. Risken att
utsättas för zoonotiska
smittämnen, inklusive sådana
med pandemisk potential, är
alltså stor. Vissa beräkningar gör
gällande att hela 10 procent av
sjukligheten i låginkomstländer
kan härledas till zoonoser, medan
motsvarande siffra för
höginkomstländer är 0,02
procent. Att modernisera
djurhållningen, där förbättrad
djurhälsa och smittskydd är
viktiga komponenter, är ett
strukturellt arbete som går hand i
hand med annan
fattigdomsbekämpning. Detta tar
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tid och kräver uthållighet och
politisk prioritering.
Mer direkta åtgärder för att
förhindra zoonotiska epidemier är
övervakning och kontroll av
smittor hos djur, inklusive vilda
djur. När den zoonotiska
fågelinfluensan spreds bland
fjäderfä över världen för 15 år
sedan gick världssamfundet
samman – Sverige var en stor
bidragsgivare – och byggde
övervakningskapacitet också i låginkomstländer. Många
nyckelpersoner fick relevant
utbildning och värdefulla nätverk
skapades. Men några år senare

stod tyvärr avancerad
analysutrustning och dammade
oanvänd på laboratorier runt om i
den fattiga delen av världen – det
fanns vare sig pengar till
insamling av prover eller till att
analysera dem. Världssamfundet
tröttnade snabbt när de mest
akuta hoten hade avklingat.
Uthålligheten i förebyggande
sjukdomsövervakning hos såväl
människor som djur är, det vet vi
erfarenhetsmässigt, en utmaning i
resurssvaga länder. Det handlar
här inte bara om tillgång till
avancerad laboratorieutrustning
utan än mer om strukturer och
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organisation och om
kapacitetsutveckling av olika
yrkeskategorier för basal klinisk
diagnostik i fält. Det senare är en
nödvändig del i att stärka
uthålligheten i dessa ansatser. Att
bygga kapacitet inom relevanta
professioner i låg- och
medelinkomstländer är något som
svenska universitet har lång
erfarenhet av, och sådant
samarbete har internationellt ett
mycket gott anseende.
Röster har höjts för ett globalt
förbud mot försäljning av både
döda och levande vilda djur på
matmarknader. Det finns goda

skäl för ett förbud – utöver
riskerna för smittspridning finns
också hot om utrotning av vissa
arter samt påtagliga
djurskyddsaspekter då vilda djur
fångas och hanteras. Men saken
är, dessvärre, mer komplicerad än
så – i låg- och
medelinkomstländer utgör många
gånger jakt och försäljning av
vilda djur en viktig inkomstkälla
för fattiga människor på
landsbygden. För vissa är sådant
kött också den enda källan till
högvärdigt protein i en annars
mycket ensidig kost. Att handla
med levande djur – såväl vilda
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som tama – är också ett sätt att
försäkra konsumenter om att
köttet är färskt och tjänligt i ett
sammanhang där fungerande
kylkedjor saknas. Förbud fungerar
dessutom ofta dåligt i resurssvaga
miljöer där människor kämpar
mot undernäring och där
myndigheter många gånger
nödgas till andra prioriteringar. Vi
bedömer därför att ett
förbudsivrande från den rika
världens sida är kontraproduktivt
i låginkomstländer och att en
balanserad reglering av
matmarknader skulle gagna
folkhälsan bättre. Däremot är det

svårt att finna argument för att på
marknader i medelinkomstländer
med en stark och effektiv stat
tillåta försäljning av döda eller
levande vilda djur för
gourmetkonsumtion eller
tillverkning av traditionell
medicin. Detta gäller oavsett om
det handlar om tusenåriga
traditioner.
För att förhindra framtida
förödande pandemier måste vi dra
lärdom av det som nu sker. Vi
behöver utveckla ett förebyggande
synsätt inte bara med fokus på vår
egen nationella nivå. Vi måste
arbeta brett, både vad gäller
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vetenskapliga discipliner och
geografiska områden:
1 Pandemier inbegriper
människor, djur och miljö – detta
måste beaktas och bättre
integreras i ett one healthperspektiv där veterinärer, läkare,
biologer, ekonomer,
beteendevetare och andra arbetar
tillsammans.
2 Övervakning och kontroll av nya
zoonotiska smittor hos djur och i
livsmedel är mest
kostnadseffektivt i låg- och
medelinkomstländer. Där är
risken störst att nya pandemiska
sjukdomar uppstår, men där är

också resurserna som svagast. Det
är därför viktigt att stärka det
ekonomiska stödet för en
strategisk och långsiktig
kompetensuppbyggnad av
djurhälsorelaterade professioner
vid myndigheter och universitet i
låginkomstländer.
3 Världshälsoorganisationen
(WHO) är i dag välkänd för de
flesta. Motsvarande
internationella expertorgan för
djurhälsa (OIE) är inte lika
bekant, liksom FN:s jordbruksoch livsmedelsorgan (FAO) som
arbetar för att förbättra
djurhälsan i låg- och
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medelinkomstländer. För att öka
kraften i det livsviktiga globala
förebyggande arbetet mot
pandemier måste WHO, OIE och
FAO arbeta tätt tillsammans.
Sverige har stött sådana
strävanden tidigare och det är i
dag viktigare än någonsin att
detta stöd till internationella
organisationer förstärks.
Regeringar i världens rika länder
har visat att det går att ta fram
gigantiska ekonomiska resurser
för återuppbyggnad av de egna
samhällena efter covid-19pandemin. Om en bråkdel av
sådana medel satsades på

uppbyggnad av
infektionsförebyggande strukturer
i fattiga länder skulle
möjligheterna att hejda
nästkommande pandemier
avsevärt förbättras. För detta
krävs politisk framsynthet och
långsiktigt engagemang. Det är
livsnödvändigt att dessa insikter
slår rot bland makthavare i
Sverige och andra rika länder.

Bakgrund. One health
Ett tvärvetenskapligt synsätt att se
på smittämnen som cirkulerar
mellan djur, människor och i
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naturen. Smittan kan överföras via
vatten, livsmedel eller med
smittbärare som myggor och
fästingar. Läkare, veterinärer och
ekologer samverkar för att förstå
hur nya smittor uppstår och
sprids.

Susanna Sternberg Lewerin,
professor i epizootologi och
smittskydd, SLU
Arvid Uggla, professor em. i
parasitologi, SLU

Ulf Magnusson, professor i
husdjursreproduktion, SLU
Mikael Berg, professor i veterinärmedicinsk virologi, SLU
Sofia Boqvist, docent i infektionsepidemiologi, SLU
Inge Gerremo, fd lantbruksråd, vet
med hedersdoktor
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Medlemsländerna försöker enas
om en återhämtningsfond för
länder som drabbats särskilt hårt
av coronakrisen samt om
långtidsbudgeten för åren 2021–
2027.
På midsommaraftonen höll
statsministern och 26 andra
LÖRDAG 20 JUNI 2020
EU-ledarna lyckades som
europeiska stats- och
väntat inte enas om ett
regeringschefer toppmöte via
coronastödpaket under
videolänk. Enligt Löfven har
fredagens toppmöte. Sverige
pandemins ekonomiska
anser att fonden ska baseras på följdverkningar drabbat EU hårt.
lån i stället för på bidrag.
– Vi är överens om att det
– Vi står fortfarande relativt
kommer att krävas gemensamma
långt ifrån varandra, säger
ansträngningar för att få hjulen
statsminister Stefan Löfven.

Löfven om EU:s
coronastöd: ”Vi
står ännu långt
ifrån varandra”
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att börja snurra igen, sade han på
en pressträff efter mötet.
Han hävdar att ett ekonomiskt
åtgärdspaket inte kan lösa
problemet på egen hand. För att få
i gång ekonomin måste den inre
marknaden och fria rörligheten
börja fungera fullt ut igen.
– Det är bara då som ekonomin på
riktigt kan komma på fötter igen.
Sverige är överens med Danmark,
Nederländerna och Österrike om
att en återhämtningsfond ska
baseras på lån i stället för på
bidrag. Ett stöd baserat på
bidrag skulle i praktiken innebära

att EU:s budget utvidgas med
nästan 50 procent, menar Löfven.
– Det är inte rimligt. Ett upplägg
med lån till fördelaktiga räntor
och lång
återbetalning möjliggör smarta
investeringar, fler jobb, hållbar
tillväxt, produktivitet och
konkurrenskraft i hela Europa.
Stefan Löfven kan inte svara på
när medlemsländerna kan tänkas
ro i land en uppgörelse.
– Det är mycket kvar att diskutera
och vi vill alla försöka bli klara
under sommaren, men jag kan
inte ge någon prognos om det är
möjligt.
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Tysklands förbundskansler Angela
Merkel betonar vikten av att
snabbt nå en uppgörelse.
Pengarna kommer att betalas ut
tidigast 2021, vilket är sent menar
hon.
– Vi anser att vi ska börja betala
ut pengarna redan den här
finansieringsperioden och inte
nästa, säger hon enligt Reuters.
EU:s permanente rådsordförande
Charles Michel uppger att han är
redo att börja förhandla
omedelbart.
– Vi planerar att ha ett fysiskt
möte någon gång i mitten av juli i
Bryssel, säger han enligt Reuters.

Som DN tidigare rapporterat är
länderna djupt oense om
återhämtningsfonden. Frågan är
om stödet ska ges i form av lån
eller bidrag, vem som ska få stöd,
hur stort stödet ska vara och hur
länge det ska betalas ut.
EU-kommissionens förslag på
återhämtningsfond ligger på 750
miljarder euro (nästan 8 000
miljarder kronor) och är tänkt att
stötta de EU-länder som är
hårdast drabbade av covid-19.
Den ska vara tillfällig och gå till
branscher och regioner som
investerar i klimatomställning,
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digitalisering och annat som
kommissionen prioriterar.
Marit Sundberg
marit.sundberg@dn.se

Lyft för
grisbönderna när
svenskarna
semestrar på
hemmaplan
LÖRDAG 20 JUNI 2020

Slaktpriserna på gris har aldrig
varit så höga och bönder tjänar
som aldrig förr. Med en sommar
då många svenskar stannar
hemma kan ökningen fortsätta
ytterligare.
– Det har varit positivt för
grisen, det är väldigt hög
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efterfrågan nu, säger
grisbonden Jeanette Elander.
På hennes gård i Äs utanför
Västerås märks det med all
tydlighet att efterfrågan på
griskött är hög. Stallarna är fulla
och slakterierna ringer med jämna
mellanrum och frågar om de kan
få komma och hämta grisarna i
förtid.
– Det märks definitivt. I och med
att allt fler arbetar hemifrån så
köper man ju allt mer mat i butik,
och där är valet ofta svenskt kött.
Det har haft stor betydelse tror
jag, säger grisbonden Jeanette
Elander, som sedan ett år tillbaka

också är ordförande i
branschföreningen Sveriges
Grisföretagare.
Omkring 85–90 procent av köttet
som säljs i livsmedelsbutikerna
brukar vara svenskproducerat,
medan restaurangerna har en
betydligt lägre andel. Inför en
sommar präglad av coronavirus
och ”hemester” tror branschen på
högre efterfrågan på svenskt kött,
och då får även bönderna bättre
betalt.
Eftersom det inte går att skala upp
utbudet i takt med efterfrågan går
priset upp i stället.
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– Vi har ju de djur vi har och kan
inte ta fram fler bara för att det
finns en högre efterfrågan på mer
kött, säger Jeanette Elander och
förklarar processen:
– Först ska en sugga tas fram,
sedan ska hon växa upp och
betäckas och så tar det ungefär ett
och ett halvt år innan hon grisar
första gången. Sedan tar det ett
halvår till för de grisarna att bli
redo. Det görs inte direkt i en
handvändning.
De senaste årens prisökning har
varit mer än välkommen. Till och
med direkt nödvändig, menar
Elander. Såren från den extremt

torra sommaren 2018, en av de
värsta många bönder upplevt, har
precis börjat läka.
– Man glömmer ju rätt fort men
det var ett ganska ansträngt år.
Efterfrågan var inte lika stor som
nu, priserna var lägre och
foderpriserna sköt i höjden vilket
fick många att dra ner i sina
stallar. En del fick ta lån för att
klara sig ur den där perioden.
Ökningen på omkring två kronor
per kilo som skett sedan dess kan
låta blygsam men den gör stor
skillnad för bönderna. Som
exempel räknar Jeanette Elander
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att en genomsnittlig gris ger 90
slaktkilon.
– Två gånger 90 blir 180 kronor
extra per gris, gånger drygt 2,5
miljoner grisar som slaktas i
Sverige varje år. Då får man en
uppfattning om vad det rör sig om
för näringen som helhet, förklarar
hon.
Många passar på att renovera nu
när det går bra, vissa investerar i
nya stallar eller andra behov.
Gemensamt för många är att de
samlar i kassorna till nästa kris,
för det kommer alltid en ny förr
eller senare.

Det kanske största orosmolnet
som ständigt finns för
grisbönderna är svinpesten.
Antingen slår den direkt mot
Sverige, eller så slår den mot ett
annat land som får problem och
rubbar balansen på
världsmarknaden.
– Vi vet att det finns svinpest i
Polen till exempel, nära den tyska
gränsen. Skulle man hitta ett
smittat vildsvin i Tyskland
kommer det påverka hela deras
export till Kina som inte vill köpa
någonting från ett land där pest
har konstaterats, säger Jeanette
Elander och fortsätter:
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– De föder ungefär 55 miljoner
grisar i Tyskland varje år. Då
måste det köttet in på nya
marknader, och i ett sådant fall
skulle vi kunna få en ökad press
på våra priser i Sverige. Det är så
klart en oro för oss.
Vad som är värst för svenska
bönder, svinpest i Tyskland eller
svinpest i Sverige, kan hon inte
avgöra.
– Lönsamhetsmässigt för oss är
nog svinpest i Tyskland värst, men
det är illa båda två beroende på
vilken spridning det får om det
skulle drabba Sverige, säger
Jeanette Elander.

Som ordförande i Sveriges
Grisföretagare deltog hon i vintras
i den stora samverkansövningen
hos Jordbruksverket, där ett tiotal
myndigheter och flera kommuner
och företag testade Sveriges
beredskap mot smittan. Hon
konstaterar efter det att det finns
en plan för hur smittan ska
utrotas och att alla parter verkar
veta hur de ska agera om den väl
kommer. Men att hindra viruset
från att över huvud taget ta sig in i
Sverige är nästintill omöjligt.
– Det räcker med en korvmacka,
säger Jeanette Elander.
Hur menar du?
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– Det räcker med att du har den
med dig hem från bilsemestern i
ett drabbat land, och så slänger du
den på en en rastplats eller i
naturen där ett vildsvin kommer
och äter upp den. Då är smittan
här.
Tidigare i veckan skrev en grupp
forskare på DN debatt att
svenskarna äter för mycket dålig
mat som kött, salt och socker, och
för lite växtbaserad mat. Det har
bland annat med priset att göra,
konstaterade de. Den miljösmarta
maten är för dyr och den dåliga
för billig.

Jeanette Elander känner igen
tankesättet men ser själv lite
annorlunda på saken.
– Det där är väldigt komplext. Jag
har inget emot mer grönsaker
men vi kanske måste bli bättre på
att kommunicera så att fler förstår
varför det är bra med bra kött.
Svenskt kött är bra överlag och
produceras hållbart och med hög
säkerhet.
Men vore det inte bättre om till
exempel ekologiskt kött var
billigare?
– Nej, ekologiskt producerat
griskött har betydligt högre
kostnader och kräver en högre
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arbetsinsats, då ska det kosta mer.
Bra hållbar mat kostar mer att ta
fram och då är det självklart att
man måste ta betalt för det, säger
Jeanette Elander.
Att lägga om sin produktion till att
bli ekologisk är också en
investering, påpekar hon, och den
måste bonden kunna räkna hem
innan den sätter i gång.
– Du måste veta att du får
avsättning för hela den ekologiska
produktionen under minst en 20årsperiod innan investeringen är
avskriven. Vissa kanske kan gå
och köpa en kravmärkt fläskfilé
eller någon annan fin bit, men för

bonden måste det bli lönsamt i
hela produktionen och då måste
varje bit säljas till rätt pris, säger
hon.
Andreas Lindberg
andreas.lindberg@dn.se

Fakta. Svensk gris
Svenska grisar står för en minimal
del av den totala produktionen i
EU, omkring 1 procent.
Varje år slaktas över 2 miljoner
grisar från över 1 000 svenska
gårdar.
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2019 exporterades 11 procent av
allt det svenskproducerade
grisköttet till andra länder.
Totalt förbrukar svenskarna drygt
30 kilo griskött per capita och år,
varav omkring en tredjedel är
importerat kött.
Sedan 2013 är trenden att den
andelen långsamt minskar, och
andelen svenskt kött ökar.
Jordbruksverket

Dela
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Trångt på båtarna
till skärgården i
midsommar
LÖRDAG 20 JUNI 2020

Många resenärer ville ut i
skärgården under
midsommarafton, trots
budskapet ”Åk inte med oss!”.
Alla har ändå kommit med, tack
vare extrainsatta turer.
Nu rustar rederierna för att
undvika smitta på båten hem.
– Det har varit trångt på vissa
kajer, med personal som
uppmanat resenärerna att hålla

avstånd, säger Andreas
Strömberg, presstalesperson på
trafikförvaltningen i Region
Stockholm.
Under midsommarafton
trafikerade Waxholmsbolaget
Stockholms skärgård med 70
fartyg, varav ett tiotal extrainsatta.
En enstaka tur från Årsta mot Utö
blev full under förmiddagen.
– Men det kom en ny extrainsatt
båt och tog de resenärerna, även
om de fick vänta lite.
I Göteborg har Västtrafik förstärkt
med två extra båtar i södra
skärgården. Kajvärdar har också
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satts in för att se till att resenärer
håller avstånd.
– Midsommartrafiken har flutit på
bra, utan ytterligare
förstärkningar. Vi uppmanar alla
att tänka en extra gång innan man
ger sig ut, då vi har ett antal linjer
där det kan bli trångt, säger Alice
Roman Dadisho,
presskommunikatör på Västtrafik.
Inför midsommarhelgen
uppmanade Waxholmsbolaget
resenärerna: ”Åk inte med oss!”.
För att undvika smittspridning
har flera av fartygen bara tagit
ombord hälften så många
passagerare som normalt.

– I vissa fall har vi prioriterat de
som är bofasta på öarna, och de
som har färdtjänst har haft förtur.
Sedan är det resenärernas eget
ansvar att man är frisk och gör
bedömningen att man måste åka,
säger Andreas Strömberg.
På söndag väntas många vilja ta
sig till fatslandet igen, med risk
för trängsel.
– Vi har ungefär samma typ av
trafik ute då, med
ersättningsmöjligheter om det blir
fullt. Vi hoppas att några reser
tillbaka tidigare eller senare än
man brukar, säger Strömberg.
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– Vi följer läget i trafiken och har
resurser att nyttja där behov
uppstår, säger Roman Dadisho på
Västtrafik.
TT

Så ser omvärldens
hjälp till Sverige ut
LÖRDAG 20 JUNI 2020

Norsk propofol, vietnamesiska
munskydd och testkit från den
kinesiska näthandelsjätten
Alibaba. Så ser covid-19hjälpen ut till Sverige från andra
länder och utländska bolag.
I mitten av april erbjöd Finland
20 intensivvårdsplatser till
Sverige. Erbjudandet gick ut till
alla nordiska länder med förbehåll
att platserna efterfrågades de
närmaste veckorna samt beroende
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på hur smittspridningen
utvecklade sig i Finland. För
Sveriges del blev det dock aldrig
aktuellt att använda platserna
eftersom det inte fanns något
behov, uppger socialminister Lena
Hallengrens (S) stab.
Men det är inte den enda hjälpen
som Sverige har erbjudits från
andra länder under
coronautbrottet.
Samma månad erbjöd Vietnams
premiärminister 100 000
munskydd till Sverige, efter ett
samtal med statsminister Stefan
Löfven (S). Munskydden är nu på
väg hit med båt.

I maj fick Sverige en leverans av
narkosmedlet propofol från
Norge. Medlet används bland
annat för att söva ned covid-19patienter som vårdas i respirator
och under pandemin har den
globala efterfrågan ökat.
Dessutom har Taiwan skänkt
skyddsutrustning till hela världen.
En del av den europeiska
donationen har tillfallit Sverige
som har fått 200 000 munskydd.
De har nu hamnat i Region
Stockholm.
Sverige har även fått
coronautrustning från stora
kinesiska bolag. Näthandelsjätten
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Alibaba och dess grundare Jack
Mas välgörenhetsstiftelse, Jack
Ma Foundation, har donerat 500
000 munskydd, 521 pcr-testkit, 5
000 skyddsdräkter och 30
respiratorer.
Allt material var egentligen avsett
för sjukvården, men en hel del har
inte kunnat användas där.
Overallerna uppfyllde inte kraven
för vätskeresistens och kunde
därför inte användas för
patientvård. Munskydden var av
en standard som gör att de endast
kan användas vid kontakt med
icke-bekräftade eller ickemisstänkt smittade inom

exempelvis äldreomsorgen,
uppger Socialstyrelsen.
Hittills har det heller inte funnits
något behov av de pcr-kit – som
används för att påvisa aktiva
infektioner – som donerades.
”Vi har på Folkhälsomyndigheten
provkört testkiten och vid en
enkel prövning av några enstaka
reaktioner verkar de fungera väl.
Vi har erbjudit testkiten till
landets kliniska mikrobiologiska
laboratorier men hittills har det
inte funnits någon efterfrågan på
dem”, skriver Karin Tegmark
Wisell, avdelningschef
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mikrobiologi på
Folkhälsomyndigheten, i ett mejl.
Det kinesiska bolaget Tencent har
avsatt en fond på 100 miljoner
dollar, varav hälften har gått till
EU, för att bekämpa spridningen
av covid-19. Pengarna går till
saker som skyddsutrustning och
andra produkter som behövs inom
sjukvården.
I Sverige har Tencent tagit
kontakt med det svenska
spelföretaget Paradox Interactive
– som bolaget är delägare i – för
att organisera hjälpinsatsen.
Hittills har bolaget levererat cirka
50 000 skyddsmasker, 20 000

handskar samt ”ett antal tusen
ansiktssköldar, glasögon och
munskydd till ett beräknat värde
av 1,5 miljon svenska kronor”,
uppger Paradox marknadschef
Daniel Goldberg i ett mejl.
”Att hitta en mottagare i Sverige
har varit utmanande, men vi har
nu fått kontakt med Region
Uppsala, som kommer ta emot
utrustningen”, skriver han och
tillägger att de är redo att leverera
mer utrustning bara logistiken
fungerar.
Region Uppsala uppger att det är
ett välkommet tillskott till
sjukvården. Delar av utrustningen
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har de kunnat använda direkt,
som visir, glasögon och
munskydd.
”Andningsskydden har vi ännu
inte kontrollerat om de lever upp
till de krav som ställs med hänsyn
tagen till CE-märkning, rätt
dokumentation etc. När det är
gjort och om de är godkända blir
de en mycket bra reserv för oss.
Just den artikeln är i dagsläget
ingen bristvara men viktig för
verksamheterna”, uppger
regionen i ett mejl.
Enligt socialminister Lena
Hallengren är det inte vanligt med
den här typen av hjälpinsatser

från andra länder och utländska
bolag. Samtidigt menar hon att
det har varit en exceptionell
situation.
”Initialt var den stora utmaningen
att få tillgång till skyddsmateriel
på grund av de exportrestriktioner
som flera EU-länder infört.
Sverige har arbetat hårt i EU för
att lätta på restriktionerna och i
dag ser läget helt annorlunda ut.
De aktörer inom sjukvården eller
omsorgen som har brist på
materiel kan vända sig till
Socialstyrelsen som så här långt
kunnat möta så gott som samtliga
förfrågningar”, skriver hon i ett
mejl.
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Donationer har inte stått för
någon betydande del av
regionernas skyddsmateriel. Men
regeringen har fortsatt dialog och
kontakter med en mängd företag,
både svenska och internationella,
som vill hjälpa till.
”Samarbete med omvärlden för
att säkra tillgången till utrustning
och skyddsmaterial är jag
självklart positiv till. Det har inte
funnits några krav på
motprestation beträffande de
donationer som Sverige mottagit.”
Marit Sundberg
marit.sundberg@dn.se

80 000 för
sommarjobb i
äldreomsorgen
LÖRDAG 20 JUNI 2020

Sjuksköterskor i Umeå får en
bonus på 80 000 kronor om de
jobbar fyra veckor i
äldreomsorgen under
sommaren, rapporterar
Vårdfokus.
Bonusen är en del av en facklig
uppgörelse, efter att sex
skolsköterskor fått veta att de
skulle omplaceras, med anledning

1134

av coronapandemin. De hade först
valts ut genom lottdragning.
– Det är rent ut sagt
oprofessionellt. En del har aldrig
jobbat med äldre och skulle
uppleva det som direkt farligt,
säger Jenny Olsson, ordförande i
Vårdförbundet Västerbotten till
tidningen.
Vårdförbundet kallade till
förhandling med Umeå kommun,
som nådde en överenskommelse:
sjuksköterskor som frivilligt
jobbar fyra veckor i
äldreomsorgen under sommaren
får bonusen, utöver grundlönen.
Enligt Stefan Larsson,

förhandlingschef på kommunen,
är situationen inför sommaren
”otroligt prekär”. Han hoppas nu
att frivillighet ska lösa läget,
annars kan det komma nya beslut.
– Det är mycket möjligt att vi i så
fall måste gå in och bryta
semestern inom äldreomsorgen,
ta tillbaka beviljade semestrar i
värsta fall, säger han till
Folkbladet.
TT

1135

Björnar kan ha
jagats till Sverige
LÖRDAG 20 JUNI 2020

Norska björnar kan ha jagats över
landsgränsen till Sverige för att
skjutas – något som kan vara
olagligt, rapporterar NRK.
Enligt polisen i norska Trøndelag,
som gränsar till Jämtland, har ett
tips om björnjakten inkommit. Nu
utlovar en miljöskyddsförening
100 000 norska kronor till den
som har information i ärendet
som kan leda till rättsliga
åtgärder.

”Vi ser på den omtalade
björnjakten som allvarlig
organiserad miljökriminalitet.
Fallet utreds av polisen och
naturligtvis vill vi inte att detta
ärende ska avskrivas”, skriver
miljöskyddsföreningen i ett
pressmeddelande. TT
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koncernens delar för att bli
effektivare.
På ett sätt sluts cirkeln. När Bicky
Chakraborty som 22-åring kom
till Sverige började han tjäna
pengar genom att hyra ut tomma
studentlägenheter. Det var en
LÖRDAG 20 JUNI 2020
vinst för alla inblandade. Nu 54 år
Hotellkungen Bicky
senare tvingas hans Elite Hotels
Chakraborty har varit mitt i
att hyra ut rum som ett sätt att
kriser förr, men den här är
övervintra en virusattack.
”omänsklig” och gör att
– Nöden har ingen lag, och vi kan
företaget går med förlust för
ju inte ta ut marknadspriser men
första gången på 40 år.
vi gör i alla fall lite nytta
– Det blir aldrig mer som förr. Vi samtidigt. Det kan vara
måste hitta nya kunder, ändra
långtidsboenden, men vi hyr
priserna och borde nog renodla

Bicky
Chakraborty:
”Marken försvann
under fötterna”
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också ut till sjuksköterskor som
inte orkar åka hem mellan passen.
Han insåg allvaret på ett
styrelsemöte den 10 mars, där det
rapporterades om massiva
avbokningar på de 39 hotellen.
Fallet blev snabbt och djupt:
– 90-talets ekonomiska kris var
tuff, men den här är nästan
omänsklig, för nu härskar rädslan.
Folk har inte velat resa, inte vågat
ta in på hotell. En
beläggningsgrad på normalt 68
procent blev 19 procent på kort tid
i april. Jag har känt det som om
marken har försvunnit under
fötterna.

Bicky Chakraborty är fortfarande
ensam ägare till koncernen, som
innehåller hotellen, fastigheter
och 41 pubar i Bishops Armskedjan och i fjol omsatte 2,5
miljarder.
– Hur man än vrider och vänder
på det kommer 2020 att ge en
gigantisk förlust – vi räknar med
att resultatet försämras med
uppemot 550 miljoner kronor. Det
blir första förlusten på 40 år – och
då har vi ändå genomlevt andra
kriser.
Av de 2 500 fast anställda i
koncernen har hälften sagts upp,
resten har olika grader av
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korttidspermittering. Bicky
Chakraborty kan inte föreställa sig
att saker blir normala igen, alltså
helt som före pandemin, i alla fall
inte under det närmaste året.
– Vi vet hur man hanterar pengar
och har aldrig gått och trott att
”the sky is the limit”. Nu får vi
ännu en påminnelse om det. Så
jag tror att vi har ett försprång –
vi har mycket pengar i kassan och
är lågt belånade.
Bicky Chakraborty hoppas att ”det
nya normala” infinner sig senast
september–oktober, då vill han
komma i gång – sedan handlar

det om att ”improvisera, hitta nya
idéer”.
– Vi kommer att få se nya
resmönster, färre kommer
troligen att välja flyget. Vi måste
rikta in oss mer på inrikes
resenärer, locka kunder som inte
bott hos oss tidigare, ändra
prisbilden. Våra intäkter kommer
att minska rejält så absolut högsta
prioritet är att skaffa en ny
kostnadskostym.
– Men om vi kan hantera den här
situationen, så kan vi nog relativt
snabbt vara på fötter igen. Och ja,
planen är definitivt att behålla alla
hotell.
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Han menar att det kan vara en
sanning även för landet Sverige:
– Fundamentet är bra, vi har låga
räntor och jag tycker att
regeringen har gjort det bra
genom att gå in med så massivt
stöd. Det är rätt att ge i grunden
välmående företag en fair chans,
det är svårt att starta nya.
Bicky Chakraborty har i fyra
decennier byggt en koncern som
har överlevt när andra kedjor
försvunnit, som år efter år har
visat hög lönsamhet och gjort
honom till en rik man. Men nu vill
han skruva på konceptet:

– Jag tror att vi ska fundera
ordentligt på att renodla
verksamheten – hotellen,
pubkedjan och fastighetsrörelsen.
Jag tror att vi skulle kunna få en
effektivare drift och bättre
lönsamhet om de fick drivas var
för sig. Det kan vara dags att
starta om.
Vad har Sverige lärt av pandemin?
– Alla har nog insett att
hälsovården är viktig, och att vi
måste satsa ännu mer på den.
Krisen har skakat det svenska
näringslivet. Orderböcker är
tomma, anställda varslade och
kunder lyser med sin frånvaro.
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Vad händer nu? DN:s Hans
Strandberg har pratat med några
av Sveriges vd:ar om framtidens
företagande.
Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se

Tjock plast- kasse
slipper inte skatt
LÖRDAG 20 JUNI 2020

Det hjälper inte att en tjockare
plastkasse kan användas minst
50 gånger. Den slipper ändå
inte den omdiskuterade
plastskatten. Men
Skatterättsnämnden var oenig
och beslutet kommer att
överklagas.
Den plastskatt som gjorde
butikernas vanliga bärkassar i
plast tre kronor dyrare från den 1
maj, gör undantag för bärkassar
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för varaktigt bruk, så kallade
flergångskassar. De omfattas inte
av skatten. Men exakt hur en
flergångskasse ska vara utformad
framgår inte tydligt av den nya
lagen.
Landets största tillverkare av
bärkassar, Bengt Lundin AB i
Jössefors, har utvecklat en
tjockare och extra hållbar
plastkasse av spill från
tillverkningen av balplast. Kassen
är testad av forskningsinstitutet
Rise och klarar att bära hem 13
kilo varor minst 50 gånger utan
att gå sönder.

Men när Bengt Lundin AB
begärde förhandsbesked från
Skatteverket blev det nobben.
– Kassen ser ut som en
plastbärkasse och då spelar tjockleken ingen roll, har sektionschef
Titti Campalto på avdelningen för
punktskatter förklarat för DN.
Nu går Skatterättsnämnden, där
företaget begärt ett bindande
förhandsbesked, på samma linje
som Skatteverket. ”Den aktuella
påsen är en plastbärkasse som
omfattas av skatteplikt”, skriver
nämnden i sitt avgörande.
Det avgörande är att den är alltför
lik en vanlig bärkasse i plast, som
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att den har handtag och
butikslogotyp tryckt på utsidan.
Skatterättsnämnden var inte enig.
Två av sju ledamöter har
meddelat skiljaktig mening.
”Den aktuella bärkassen är, enligt
vår uppfattning, en flergångskasse
avsedd för varaktigt bruk och
omfattas därför inte av
skatteplikt”, skriver Anna
Sandberg Nilsson, som
representerar Svenskt näringsliv
och Jeanette Fored, Sveriges
kommuner och regioner.
– De argumenten kommer vi att
använda oss av när vi överklagar
till Högsta förvaltningsdomstolen,

säger Lars Lundin på Bengt
Lundin AB.
Börge Nilsson
riksnatverket@dn.se

1143

Ägarna till landets campingplatser
hörde till dem som jublade högst
när regeringen den 4 juni gav
besked om lättade
reserestriktioner. Samma dag
LÖRDAG 20 JUNI 2020
började bokningarna strömma in
Många svenskar väljer
hos företaget First Camp, som har
campingsemester för första
39 campingplatser över hela
gången i sommar. Efter att
Sverige och fem i Danmark.
reserestriktionerna hävts ligger
– Dagarna efter beskedet
bokningarna hos företaget First
dubblade vi försäljningen jämfört
Camp för juli månad redan på
med veckan före och för juli har vi
samma nivå som i fjol.
i dagsläget redan lika många
Samtidigt är efterfrågan på
bokningar som förra året. Jag är
begagnade husvagnar och
förvånad över hur snabbt det gått,
husbilar större än på länge.
säger vd:n Johan Söör.

Coronakris ger ökat
tryck på svenska
campingplatser

1144

2019 var ett rekordår för svensk
camping med totalt nära 17
miljoner gästnätter. De tidigare
reserestriktionerna gjorde att
First Camp kalkylerade med ett
tapp på runt 30 procent. Johan
Söör säger att möjligheten för
svenskarna att åter resa fritt
betyder väldigt mycket för hela
branschen och för sommarjobben.
– I vanliga fall har vi 700
sommarjobbare på våra
anläggningar, som vi inte visste
om vi skulle kunna erbjuda jobb,
men tack vare regeringens besked
har vi kunnat ta tillbaka en stor
del av dem, säger Söör.

Han påpekar att det fortfarande är
stor variation på beläggning
mellan campingar. Skåne, Halland
och södra Bohuslän går bäst
medan de orter som normalt har
många norska gäster har det
svårare. Norrmän som semestrar i
Sverige måste fortsatt sitta i
karantän i tio dagar vid
hemkomsten.
– Vi har normalt tolv procent
norska gäster, men den
marknaden är i princip död.
Däremot ser vi en ökning av
bokningar från Tyskland de
senaste veckorna. En annan effekt
är att de svenskar som skulle ha
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åkt på chartersemester utomlands
nu väljer att skaffa husvagn eller
bo i stuga, säger Söör.
Med fler gäster ökar risken för
smittspridning. Tomas Wahlberg,
smittskyddsläkare i Västra
Götaland, varnade nyligen för de
effekter som fria resor innebär
och uppmanade folk att inte
trängas på badplatser och
campingställen.
Johan Söör tror att många
upplever att det är mer säkert att
vara ute och campa än att vara
hemma och pekar på att camping
har en rad fördelar när det gäller
social distansering. Söör berättar

att några av de campingplatser
som ligger avsides ute i skogen går
bättre än vanligt.
För att ytterligare minska
smittrisken har företaget bland
annat tillsammans med Svenska
campingförbundet utarbetat
särskilda regler under krisen, som
innebär att alla gemensamma
aktiviteter sker utomhus.
– På midsommar kommer vi att
ha flera midsommardanser under
dagen, så att det blir maximalt 50
personer på varje dans. Det blir
dans med distansering, säger
Söör.
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Han tror att den starka trend som
campingindustrin såg före
coronakrisen kommer att fortsätta
och säger att de finns mycket som
gynnar branschen, som till
exempel ökat fokus på hållbarhet
och att folk i högre utsträckning
vill semestra för sig själva med
eget fordon och söker naturnära
upplevelser.
– Det är klart att den här krisen
även påverkat oss, men jag
betraktar det mer som ett hack i
kurvan, säger Söör.
Den 16 juni fanns det drygt 6 000
husvagnar och knappt 6 000
husbilar till försäljning på Blocket.

– Jag har aldrig varit med om att
det varit ett så litet utbud. Den
tolkning man kan göra är väl att
folk väljer ”hemester” i år, säger
Lars Erik Pålsson på
Husvagnsbranschens riksförbund.
Även försäljningen av nya
husvagnar ökade med cirka fem
procent under januari till maj.
Däremot minskade
nyregistreringen av husbilar med
nästan 25 procent, vilket sätts i
samband med det nya sättet som
fordonsskatten för husbilar
beräknas på.
På en ny husbil kan skatten under
de tre första åren bli fyra gånger
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så hög som före införandet av
bonus-malus-systemet. Det är
fortfarande populärt med husbil,
men de flesta försöker hitta en
begagnad som registrerades före
halvårsskiftet 2018.
Jens Littorin
jens.littorin@dn.se

Rusning efter
resor när UD gav
nya råd
LÖRDAG 20 JUNI 2020

Många väntade ivrigt på UDbeskedet om att turistresor till
tio länder tillåts igen. När det
väl kom kastade sig
semestersugna svenskar över
bokningssajterna.
– Vi såg en markant ökning av
bokningar, säger Annica Smith,
marknadschef på Apollo.
Från den 30 juni går det bra att
resa utomlands igen, inte överallt
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men bland annat till populära
länder som Grekland och Spanien.
– Direkt när det
uppmärksammades att det
eventuellt skulle komma ett
besked såg vi väldigt mycket mer
trafik till vår sajt. Antalet
besökare ökade med 120 procent,
säger Annica Smith.
– Intresset var störst för
Grekland, Kroatien och Spanien,
och det är ju dit av länderna på
listan som vi har våra paketresor i
sommar.
Hos konkurrenten Tui ökade
bokningarna med 300 procent
jämfört med dagen innan,

berättar kommunikationschefen
Adam Györki.
– Det som sticker ut är att 70
procent av bokningarna är till
Grekland. Jag tolkar det som att
man är lite mer osäker på
Spanien, säger han.
Majoriteten av bokningarna gäller
dessutom resor i början av
augusti. Kanske vittnar det om ett
fortsatt osäkert världsläge, eller
bara att det är svårt att få till rent
planeringsmässigt, säger Adam
Györki.
Enligt Fredrik Henriksson,
kommunikationschef på Ving, är
det för tidigt för att säga hur
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beskedet har påverkat antalet
bokningar.
– Vi har redan tidigare sett att det
är en väldigt stor efterfrågan på
att kunna boka resor. Vi hade
ställt in resorna fram till den 15
juli, men nu kommer vi att
anpassa vårt program och se var
vi kan öppna successivt, säger
han.
Även Apollo och Tui arbetar nu
för att kunna möta den ökade förfrågan.
– Vi sitter ner i dag och tittar på
hur efterfrågan ser ut. Vi har
plockat bort flyg sedan i mars, nu
tittar vi istället på vad vi behöver

lägga till, säger Adam Györki på
Tui.
Apollos första flygning går den 4
juli till Kreta, men även de ser nu
över sina program för att kunna
lägga till fler destinationer snabbt.
TT
Den 30 juni 2020 häver UD
reseavrådan för icke nödvändiga
resor till Belgien, Frankrike,
Grekland, Island, Italien, Kroatien,
Luxemburg, Portugal, Schweiz
och Spanien.
Avrådan gällande icke
nödvändiga resor till övriga länder
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inom EU, EES och Schengen
gäller till 15 juli.
För resor till länder utanför EU,
EES och Schengenområdet
förlängs avrådan från icke
nödvändiga resor till och med den
31 augusti.
Källa: Utrikesdepartementet (TT)

Hundratals
konstnärer tvingas
lämna Lövholmen
LÖRDAG 20 JUNI 2020

Den gamla industriförorten
Lövholmen är en otrygg plats
där få rör sig, sade
stadsbyggnadsborgarrådet
Joakim Larsson (M) när han
visade runt i området – som ska
omvandlas till bostäder –
tidigare i juni.
Inte alls, tycker de hundratals
konstnärer, formgivare och
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andra med kreativa yrken som
har sina ateljéer här.
– Det pågår saker på Lövholmen
”i det tysta”, det skapas, tänks och
görs. Många här är måna om
området och om den roll sådan
här verksamhet spelar. Vi tycker
att vi har gjort Lövholmen lite
tryggare, säger Dan Lageryd.
Han är konstnär, arbetar mest
med rörlig bild och undervisar.
Ateljéföreningen Färgkontoret,
som Dan Lageryd är med i,
flyttade in i Beckers gamla
huvudkontor redan 2008, här
finns även andra ateljéföreningar

och totalt arbetar omkring 200
kulturskapare i femvåningshuset.
Redan på 1990-talet fanns ateljéer
i den gamla kolsyrefabriken, de
blev utdömda senare, i dag
arbetar konstnärer också i andra
byggnader på Lövholmen än
Beckershuset.
– Skanska äger huset, vi har
rivningskontrakt och väldigt
förmånliga villkor. Vi har inte
blivit uppsagda än och är glada så
länge det dröjer, säger Dan
Lageryd.
De som är verksamma i området
blir minst sagt lite brydda, menar
han, när en moderat kommun1152

politiker utmålar området som
såväl tomt som farligt.
– Ett tomt och dessutom farligt
område är naturligtvis lättare för
en politiker att omvandla utan att
stöta på en motopinion, säger Dan
Lageryd.
Joakim Larsson tror att
bostadsområdet kan vara klart
under första halvan av 2030-talet.
Vart ska ni ta vägen då?
– Sådana här lokaler hittar man
inte. Vi har försökt, men de vi
hittar ligger perifert och är mycket
dyrare.
Dan Lageryd menar att miljön på
Lövholmen – som ligger mellan

Liljeholmen och Gröndal – inte
kan återskapas.
– Det uppstår en kollektiv
intelligens, en hub – som
politikerna vill ha och talar
mycket om – utan att någon har
designat den, med ett konstnärligt
värde och ett samhällsvärde.
Politikerna borde tänka på
stadsplanering och inte bara
smälla upp bostadsrätter, säger
han.
Jessika Källeskog,
inredningsarkitekt och
formgivare, får hjälp med sin
grafiska profil av designern
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Charlotte Ryberg i sitt rum, ett av
många i Beckershuset.
– Det här är fantastisk plats som
är i gång dygnet runt. Jag satt här
till sent i går kväll. Det blir ett
nätverk, vi träffar andra, vi
knackar på hos varandra och
bollar idéer, säger hon.
Vart ska ni två ta vägen sedan?
– Det vet vi inte, vi får vara i
stunden. Men jag är rädd att det
här området tappar lite av sin själ.
Det som är annorlunda behövs
också, säger Jessika Källeskog.
– Det finns inget motsvarande.
Lite klotter och sönderslagna
rutor betyder inte att det inte

finns något att vårda, säger
Charlotte Ryberg.
Ateljéföreningen Färgkontoret
håller på att starta en
intresseorganisation för den här
typen av lokaler, för att skapa
opinion. Även konsthallen
Färgfabriken en kort bit därifrån
försöker lyfta frågan om det
kulturella arvet, i augusti blir det
en manifestation där alla som
verkar i området är inbjudna att
delta.
– Sedan får vi se hur pigga
politikerna är på att lyssna, säger
Dan Lageryd.
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Jon Brunberg sitter i ett annat av
Beckershusets rum, han är
förläggare och
Stockholmsordförande för
Konstnärernas riksorganisation.
– Lövholmen är en del av en
större fråga: vad händer när
staden förändras? Många
konstnärer försvinner och lägger
ned, säger han.
Konstnären Cecilia Enberg
påpekar att ingen kulturell
verksamhet av det här slaget finns
kvar i av de andra områden som
har exploaterats.
2015 skrev DN om Ateljéhuset
Wip:Sthlm i Årstaberg som också

hotades av bostadsbyggande. Nu
har de hittat nya lokaler i
Västberga industriområde och
flyttar dit i höst.
– Det fanns också en
ateljéförening i Slakthusområdet,
men nu när även det ska bli
bostadskvarter blir det för dyrt,
säger Dan Lageryd.
Mia Tottmar
mia.tottmar@dn.se
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En man gripen
för mordförsök i
Sollentuna
LÖRDAG 20 JUNI 2020

Polisen larmades till platsen vid
18.30 och kort därefter greps en
person misstänkt för försök till
mord. Huruvida de båda männen
känner varandra sedan tidigare
vill polisen inte uttala sig om.
TT

Sollentuna.

En man fördes till sjukhus efter
ett bråk i en lägenhet i Sollentuna
norr om Stockholm på
midsommarafton. Mannen ska ha
skadats med någon form av
tillhygge av en annan man. Hur
allvarliga skador det rör sig om är
oklart.
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Pojke åtalas för
mord på Tcentralen
LÖRDAG 20 JUNI 2020

City. En pojke knivskars så svårt
inför flera vittnen på en perrong
till T-centralens nedre plan att
han avled senare. Nu åtalas en 17årig pojke för mordet.
– Det finns en övervakningsfilm
på just den sekvensen säger
kammaråklagare Marina
Chirakova.

Vid händelsen skadades även
ytterligare en person, en vän till
offret, som blev vittne till dådet.
Den åtalade har varit frihetsberövad sedan i februari. Han
åtalas nu för mord, mordförsök
och narkotikabrott. 17-åringen
nekar till brott.
DN
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Jurist häktas för
att ha beställt
mordförsök
LÖRDAG 20 JUNI 2020

En kvinnlig jurist häktas på
sannolika skäl misstänkt för att
ha anstiftat till ett mordförsök
på advokaten Henrik Olsson
Lilja, enligt åklagare Lucas
Eriksson. Det var i september i
fjol som advokaten blev
beskjuten utanför sin lägenhet
på Kungsholmen.

Den kvinnliga juristen sitter redan
häktad för att ha planerat ett
tidigare mordförsök mot Henrik
Olsson Lilja, som hon har en
relation till, 2018.
Utöver det brottet misstänks hon
för att ha beställt ett mordförsök
på honom på Kungsholmen i
september förra året. Då
avlossade en man flera skott mot
advokaten utanför hans bostad.
Minst ett träffade, men advokaten
överlevde. En tungt kriminellt
belastad man i 50-årsåldern
dömdes tidigare i år för att ha
utfört det mordförsöket.
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Kvinnan begärdes häktad för att
ha beställt skjutningen redan i
fjol, men tingsrätten ansåg inte att
det fanns grund för att hålla
henne frihetsberövad. Hon
avskrevs dock aldrig från
utredningen.
Nu har alltså kvinnan häktats.
– Hon är häktad på sannolika skäl
misstänkt för anstiftan av försök
till mord. Åtal ska väckas den 1
juli, säger Lucas Eriksson.
DN

Mordutredning
startad efter
skelettfynd
LÖRDAG 20 JUNI 2020

Tyresö. Polisen har startat en
mordutredning efter det att en del
av ett skelett hittats i samband
med ett markarbete i Tyresö. Efter
konsultation med tekniker
bedömdes att man inte direkt
kunde utesluta att ett brott
begåtts.
– Det hamnar nu hos en
utredningsgrupp som börjar med
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att undersöka skelettdelen för att
se om man ska fortsätta med
brottsutredningen eller om vi ska
avskriva den, säger polisens
presstalesperson Towe Hägg.
TT

Ledare: Ovärdig
kamp om
skyddsutrustningen
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Det var en pikant historia som på
torsdagen rullades upp av Ekot i
Sveriges Radio.
Tarja Viitanen, medicinskt
ansvarig sjuksköterska i
Nyköping, skulle beställa
skyddsutrustning som förkläden,
munskydd och andningsskydd till
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äldreomsorgen i kommunen. Då
gav leverantörerna beskedet att
”varorna spärrats för vanliga
beställningar och ska fördelas
mellan regionernas buffert/
beredskapslager”.
Med andra ord: Regionerna, med
ansvar för sjukvården, hade första
tjing på skyddsutrustningen.
Samma budskap gavs när Ekot
frågade kommuner i Dalarna och
Stockholm.
När redaktionen gräver i historien
visar det sig att det är något som
kallas ”Varuförsörjningen” som
spärrat skyddsutrustningen. Det
är ett samarbete mellan fem

regioner, en organisation vars
företrädare inte är speciellt
angelägna om att låta sig
intervjuas.
Ekot kan också berätta att de
första leveranserna till
kommunerna kom i gång först i
mitten av april, då den dödligaste
veckan i covid-19-pandemin redan
passerat och mängder av dödsfall
skett inom just äldreomsorgen.
Samma dag som avslöjandet om
den spärrade skyddsutrustningen
kom beskedet att Region
Stockholms app ”Alltid öppet”,
som skulle användas för att boka
coronatester, stängts av. Orsak:
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De personliga koder som
användarna fått har läckt ut på
nätet. Då hade appen dessutom
redan kraschat på grund av för
hög belastning.
Det var med andra ord ytterligare
två misslyckanden att lägga till
den långa listan över brister i den
svenska kampen mot
coronaviruset.
Det mest anmärkningsvärda i
Sveriges Radios avslöjande var
inte att regionerna samarbetade
för att säkra skyddsutrustning.
Det är trots allt de som ansvarar
för sjukvården. Huvudproblemet
är att munskydden och den övriga

utrustningen ju inte räckte för
sjukhusen heller.
Under hela pandemin har
vittnesmålen haglat om
sjukvårdspersonal som stått med
bristfälligt skydd och regler som
ändrats i takt med att utrustning
tagit slut. Men alla politiker håller
inte med.
”Vi visade att man i vardagen inte
behöver ha en organisation som är
planerad utifrån krig eller kris”, sa
det moderata finansregionrådet
Irene Svenonius i en
Expressenintervju i maj. ”Vi hade
förmåga att ställa om, tack vare
moderna vårdlokaler och personal
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med extremt hög kompetens. Det
är ett styrkebesked, och jag är
jättestolt över våra medarbetare.”
Sanningen är att coronapandemin
försatte sjukvården i djup kris.
Samtidigt som regioner och
kommuner just på grund av
bristande planering alltså
tvingades slåss om den lilla
utrustning som fanns. När Irene
Svenonius ger sig själv högt betyg
glömmer hon att hennes region
hade ansvaret för att upprätta
lager med skyddsutrustning –
något som man struntat i.
En uppfattning som förts fram
under virusutbrottet är att man

kan skylla marknadens inflytande
inom vården för att Sverige
ertappades med garden nere. Men
så gott som alltid är det politikers
agerande som legat bakom
misslyckandena.
Beslutet att avskaffa våra
beredskapslager fattades av
politiker, som sedan glömde att
uppdra åt privata företag att
ersätta dem. Situationen som
Tarja Viitanen vittnade om i radio
på torsdagen innebar att
kommunala och regionala
folkvalda fick tvista i en
bristsituation som de själva delvis
ansvarade för.
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Det är knappast troligt att
allvarliga brister som dessa,
orsakade av politiker, skulle bli
färre om fler politiker fick mer
makt.
DN 21/6 2020

Peter Wolodarski:
Försök digitalisera
bort kamrater. Det
går inte.
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Distansarbetet har på kort tid
svept in på många
arbetsplatser. Utvecklingen är
välkommen, men behovet av
gemenskaper dör inte ut med
pandemin.
Från utsidan var Facebooks
huvudkontor i Menlo Park inget
som stack ut. Ett luftlandsatt
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kontorskomplex vid motorvägen.
Asfalt med mängder av
parkeringsplatser ungefär som vid
ett köpcentrum. Ett begränsat
antal våningar på varje
kontorslåda, som på så många
andra hus i den här delen av
Silicon Valley.
Den stora skillnaden syntes på
insidan. Där möttes besökaren av
en campusliknande miljö som
rymde restauranger, kaféer,
spelhallar och annat som man kan
roa sig med när man är på jobbet
– och inte vill jobba.
Mitt i campuset fanns ett inglasat
kontor med en stor soffgrupp: det

tillhörde vd:n och grundaren
Mark Zuckerberg.
När jag återbesökte FB:s
huvudkontor ett par år senare
noterade jag en skylt vid
Zuckerbergs akvarieliknande rum
med en uppmaning i versaler:
”VÄNLIGEN, FOTOGRAFERA
INTE DJUREN.”
Det var inte längre lika kul att
vara genomskinlig från
morgonkaffet till slutet på dagen.
Facebook har inte varit ensamt
om att vilja förvandla
arbetsplatsen till ett slags
fritidsgård. I Stockholm har
Spotify försökt skapa något
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liknande, fast med betoning på
musikupplevelser. Bland
techföretagen har kombinationen
av jobb och lek ofta byggts in i den
fysiska arbetsmiljön: det moderna
kontoret ska vara något mer än ett
sterilt, öppet landskap. Särskilt
unga medarbetare har indirekt
uppmanats att leva sitt liv genom
företaget. Utgångspunkten har
varit att leken stimulerar
samarbete, vilket är kritiskt i all
utveckling.
Coronapandemin har snabbt fått
pendeln att svänga. Techbolagen
tillhörde de första som skickade
hem sina medarbetare, och de har

också gått längst vad gäller
framtiden för kontorsarbetet.
Facebook, som fram till nu
betraktat sitt intima campus som
en avgörande del av
företagskulturen, sade nyligen att
de medarbetare som vill ska
kunna jobba hemifrån, även efter
covid- 19-krisen. En rad andra
Silicon Valley-företag skickar
liknande signaler. Mark
Zuckerberg talar om att kanske 50
procent av alla FB-anställda
kommer att arbeta på distans
inom tio år.
Facebook startades 2004. Den
arbetsplatskultur som byggts upp
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under mer än ett decennium har
nu förändrats radikalt på bara två
månader.
Det är en talande symbol för ett
större skifte i vårt samhälle.
Coronakrisen utlöser stora
beteendeförändringar och
accelererar trender som vi redan
sett. På DN märker vi av ett
historisk lyft av antalet digitala
prenumerationer – en ökning som
kanske hade tagit två år att
åstadkomma utan krisen.
Men vad kommer att hända med
arbetsplatsen? Den upptar en stor
del av många människors vakna

tid. Förändringar där påverkar oss
mer än mycket annat i livet.
Före krisen var techindustrin
extrem på sitt sätt och den är
extrem också nu. Kanske
upptäckte företagsledarna att
fritidsinslagen var för många på
jobbet, att arbetsplatsen blivit för
lite av en arbetsplats. Och med
krisen fick de en tacksam
möjlighet att ställa om.
Pandemin har definitivt bevisat
att många tjänstemannajobb går
att bedriva på distans.
Digitaliseringen har på kort tid
öppnat nya möjligheter. Många
fysiska möten och resor kan
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ersättas av digitala konferenser.
Det blir nog aldrig coolt igen att
ständigt flyga på tjänsteresor.
Förändringen är välkommen, men
man behöver inte rusa lika snabbt
som de snabbaste för att bejaka
den.
Coronakrisen ser tyvärr ut att
pågå ganska länge, och vi är bara i
början av ett historiskt skifte. I
stället för att redan nu tvärsäkert
säga hur saker kommer att bli
finns en chans att lära sig. Allt
gammalt måste inte kastas
överbord innan höstterminen är i
gång.

Jag skulle gissa att de flesta
arbetsgivare kommer påminnas
om att medarbetare är väldigt
olika och att en enda lösning inte
passar alla.
Öppna kontorslandskap älskas av
vissa och hatas av andra.
Distansarbetet är ett gissel för en
del och en dröm för andra.
En av Sveriges mest erfarna
företagsledare, industrimannen
Björn Wahlström, blev under en
period känd som en hårdför vd,
främst därför att han verkade i
krisande branscher. Jag fick
förmånen att lära känna honom
och såg också en mjuk sida.
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Han hanterade många
uppsägningar, och brukade säga
att det värsta med ett varsel inte
bara är förlusten av månadslönen
eller arbetsuppgiften. Det många
lider mest av är att de rycks upp
ur sin gemenskap.
Det öppna kontorslandskapet har
varit 2000-talets arbetsplatstrend.
Nu tycks distansarbetet ta över,
vilket kommer att skapa många
fördelar: färre pendlingsresor,
färre kontor, mer flexibilitet för
att klara både jobb och familjeliv.
Men lika lite som behovet av att
kunna koncentrera sig djupt
försvann med det öppna

landskapet, kommer värdet av
gemenskap och jobbkompisar att
avta i takt med att Google och de
andra techjättarna förbättrar sina
videotjänster.
Det gäller att hitta en bra balans
mellan det digitala och det
verkligt mellanmänskliga. En
vardag som mest består av
videomöten blir till sist lika
begränsad som en midsommar
som bara firas på Facebook.
Människan är ett flockdjur. Vi kan
inte teknikutveckla bort vårt
behov av varandra.
Peter Wolodarski
peter.wolodarski@dn.se
chefredaktör
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”Lär av Norge:
Utred svenska
uthängningar under
metoo”
SÖNDAG 21 JUNI 2020

DN. DEBATT 200621

Metoohösten 2017 spreds
avslöjanden om sexuella
trakasserier i bransch efter
bransch och påstådda förövare
hängdes ut med namn och bild.
Hur kunde riksmedier publicera
grova obelagda anklagelser?
Det måste utredas för att
undvika att enskilda skadas

och att förtroendet för nyhetsmedierna äventyras, skriver
Torbjörn von Krogh och Lars
Truedson.
Hösten 2017 spred
nyhetsmedierna viktiga kunskaper
om sexuella trakasserier i bransch
efter bransch under vinjetten
metoo. Men efter att Expressen
börjat exponera påstådda förövare
med namn och bild spreds
liknande uthängningar i stora
delar av riksmedierna.
Det frivilliga medieetiska systemet
har gjort sitt jobb. Pressens
opinionsnämnd har behandlat 38
anmälningar mot övertramp i
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metoorapporteringen. Vi vet nu
att en medieetisk gräns har
överträtts i 24 fall. Men vi vet inte
hur detta kunde ske.
Vad hände med etiken på de stora
redaktionerna? Vad var det som
fick dem att trycka grova obelagda
anklagelser? Kan det hända igen?
Vi vet inte och därför behöver
detta utredas. Mot bakgrund av
norska erfarenheter bör
utredningen göras av personer
som respekteras både av medier
och allmänhet.
Aftonbladet var illa ute
metoohösten 2017. Tidningen
hade en feministisk profil men

hamnade på efterkälken i
rapporteringen om patriarkala
strukturer och sexuella
trakasserier. I stället hängdes
medarbetare på Aftonbladet ut i
andra medier som förövare och
tidningsledningens beslut om hur
medarbetarna skulle behandlas
dröjde.
Värste konkurrenten Expressen
var uthängningsledare och
Aftonbladets försök att ta ett
grepp om situationen med en
rapport om sexism och
trakasserier på den egna
redaktionen slutade med
publiceringsförbud – och ännu
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kraftigare intern misstro mot
ledningen.
I denna situation kontaktades
kulturchefen Åsa Linderborg av
källor som ville förmedla en bild
av Kulturhuset Stadsteaterns vd
Benny Fredriksson som en
förtryckande manlig despot. Ett
upprop i teaterkretsar för att få
bort honom cirkulerade.
Berättelserna togs emot med
öppna armar. Dels stämde de med
rykten som Åsa Linderborg hört
under flera år, dels var detta en
möjlighet för Aftonbladet att
uppmärksammas för en

metooinsats i stället för att
ständigt kritiseras.
Samma dag som Aftonbladets
publisher Sofia Olsson Olsén
sjukskrev sig till följd av akut
stress skickades en lista med
anklagelser om missgrepp och
övergrepp till Benny Fredriksson
för kommentar; artikeln skulle
publiceras dagen därpå. Listan var
lång, tidsfristen kort och Benny
Fredriksson överlät till
Kulturhuset Stadsteaterns ägare
att kommentera.
Anklagelseakten publicerades,
enbart kritiska åsikter släpptes
fram, Teaterförbundets
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klubbordförande på Stadsteatern
intervjuades exempelvis inte.
Texten kompletterades med en
fördömande ledartext och en
demoniserande kolumn av Åsa
Linderborg på kultursidan. Benny
Fredriksson avgick efter några
dagar och tre och en halv månad
senare tog han sitt liv.
Vad hände inne på Aftonbladet
veckan när artikeln om Benny
Fredriksson sattes samman? Inför
en skrift som publiceras i dag av
Institutet för Mediestudier har
frågor om detta ställts till
Aftonbladets ledning, men svaren

förmedlar inte några nya
uppgifter.
Däremot har Åsa Linderborg
svarat att hon var oerhört
frustrerad över sakernas tillstånd
när hon skrev sin kolumn om
Benny Fredriksson, vilket
påverkade texten. ”Jag skrev att
Benny Fredriksson bedrev ett
’skräckregemente’, vilket är
otroligt osakligt och hårt, när det
verkliga skräckregementet var
metoojournalistiken, där alla
regler åsidosattes och folk inte
vågade säga emot, varken internt i
mediehusen eller i offentligheten.”
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Den nya skriften kan inte beskriva
processerna inne på Aftonbladet,
men den visar tydligt att
ledningens syn på anklagelseakten
mot Benny Fredriksson har
förändrats över tid. 2018 ansåg
Aftonbladets nya publisher Lena
K Samuelsson att artikeln inte
kunde ha gjorts annorlunda, den
utgjorde en ”gedigen och
genomarbetad” granskning som
var ”väl underbyggd och noggrant
genomförd”. Efter Pressens
opinionsnämnds klander för grovt
brott mot god publicistisk sed ett
år senare skrev Lena K
Samuelsson att mycket kunde och

borde ha gjorts annorlunda. Man
borde inte ha spridit felaktiga
uppgifter, borde ha låtit fler
komma till tals och varit
varsammare med orden. Men
orsaken till problemen, varför de
uppstod och hur de kan
förebyggas, får vi inte hjälp att
förstå. För detta krävs en
fristående utredning.
Det var inte enbart Aftonbladet
som hade problem hösten 2017.
Therese Rosenvinge visar i
skriften vilka som blev uthängda,
av vilka redaktioner och när det
skedde. Det är slående hur
inkonsekventa besluten var.
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Enskilda redaktioner bytte
hållning från uthängning till
anonymisering, ibland flera
gånger fram och tillbaka. Och det
går inte alltid att förstå varför,
inte ens i efterhand. Therese
Rosenvinge summerar
beslutscirkusen med att den
äventyrade enskildas liv,
förtroendet för medier och även
för det medieetiska systemet.
En hypotes som framförts är att
det var trycket från
metookampanjen i sociala medier
som påverkade de traditionella
medierna. Metoo var en god sak,
ämnet hade inte fått tillräcklig

uppmärksamhet och gensvaret var
stort. När Sveriges Radio 12
december 2019 ordnade ett öppet
seminarium om den ”engagerade
journalisten” fick hypotesen stöd.
Normal källkritik ersattes tidvis av
flockmentalitet. Hanna Toll,
kanalchef för Sveriges Radio
Göteborg, sammanfattade:
”Det var ett personligt driv, eget
engagemang, och sociala medier
som drev på. Och då tappade vi
allt av det som vi pratade om
tidigare och alla de saker som vi
vanligtvis är otroligt duktiga på –
där vi har säkra system – de
fallerade. Det var ett sorts
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stresstest tror jag, där det inte
gick så bra.”
Den uthängningskultur som
utvecklats i sociala medier
analyseras i skriften av Olle
Lidbom. Han urskiljer fyra
huvudsakliga argument för
namnpubliceringar i denna sfär.
De gäller rättsskipning (när polis
och åklagare inte agerar), rätten
till sin egen historia (sina egna
upplevelser), David mot Goliat
(litet konto på sociala medier mot
mäktiga nyhetsmedier) och
medieappropriering (sociala
medier efterliknar traditionella
medier).

Den svenska självsaneringen
inriktar sig främst på enskilda fall.
I Norge har man förutom de
enskilda fallen utvecklat en
möjlighet att behandla stora och
gemensamma problem. Man
tillsätter då en utredning som
lyfter problemställningen från det
enskilda fallet på den enskilda
redaktionen till hela branschen.
Erfarna medieforskare,
mediepraktiker och
medieanvändare tar reda på vad
som hänt och formulerar sedan
rekommendationer som skickas ut
på remiss och debatt.
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I skriften redovisas norska
utredningar som gett nya insikter
och nya etiska riktlinjer om
journalisters arbetsmetoder vid
stora händelser i små orter, om
närgången granskning som
bidragit till självmord och om den
riskabla obalansen mellan en
driven reporter och en oerfaren
källa. Insikter som enligt
intervjuer i skriften bidragit till en
bättre journalistik och till en ökad
tilltro till medier som visar att de
tar tag i sina problem. Kraften i
mediernas viktiga granskningar
minskar om de utsätter enskilda
människor för onödiga skador.

I Sverige behöver vi förstå vad
som hände hösten 2017 för att
inte upprepa misstagen och
ytterligare äventyra förtroendet
för nyhetsmedierna.
Utgivare, publicister och
fackförbund: Tillsätt en
utredning!

Bakgrund. Skriften
Institutet för Mediestudier
publicerar i dag skriften ”Uthängd!
– om medieetik efter #metoo”.
Där skriver Torbjörn von Krogh,
Olle Lidbom och Therese
Rosenvinge om #metoo,
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medieetik och samspelet mellan
traditionella och nya medier.
Torbjörn von Krogh,
medieforskare, föreståndare för
Institutet för mediestudier 2009–
2014
Lars Truedson, journalist,
föreståndare för Institutet för
mediestudier sedan 2014

Lina Lund: I
Tyskland stängs
skolor – för
säkerhets skull
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Hellre stänga en skola för
mycket än att låta bli.
Så lyder devisen i Tyskland där
elever skickas hem omgående
när en klasskamrat eller lärare
testas positivt.
Skillnaden mot hur utbrottet
kring Kågeskolan i Skellefteå
hanterades kunde inte vara
större.
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Berlin.

För säkerhets skull.
Knappt hade eleverna återvänt till Det är nämligen
skolbänken innan de skickades
försiktighetsprincipen som fått
hem på nytt. Som på en given
styra sedan Tyskland i mitten av
signal tvingades samtliga skolor i mars stängde alla landets skolor
tyska Göttingen, en
för att nu gradvis öppna dem på
universitetsstad med omkring 130 nytt.
000 invånare, att stänga
Under hot om att coronalarmet
häromveckan. Orsaken var att ett kan ringa när som helst.
trettiotal elever hade testats
Liknande exempel på skolor som
positivt för covid-19 efter en
fått stänga efter att elever eller
större familjefest. Eftersom några lärare testats positivt finns över
av de smittade barnen varit aktiva hela Tyskland. I Berlin hålls just
i idrottsföreningar fick även de
nu åtta skolklasser i karantän och
lägga ner verksamheten, och 700 13 hyreshus har spärrats av, efter
invånare i ett höghus sattes i
ett utbrott som först spårades till
karantän.
en av stadens grundskolor. Lokala
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myndigheter lägger ett pussel
kring vilka personer de smittade
har varit i kontakt med.
– Testa, testa, testa, lyder WHO:s
uppmaning.
I Tyskland handlar strategin lika
mycket om att spåra, spåra, spåra.
Och isolera.
Kontrasten till hur utbrottet kring
Kågeskolan i Skellefteå, som DN:s
Emma Bouvin berättar om i
reportaget intill, kunde inte ha
varit större. Trots att flera lärare
insjuknat fortsatte skolan att hålla
öppet, eftersom man trodde att
smittspridningen skulle klinga av
under påsklovet.

– Man undrar ju varför ingen
smittspårning gjordes, säger en av
lärarna i reportaget.
I Tyskland har den svenska
coronastrategin mötts av stort
intresse, men kanske framför allt
av förfäran. Beslutet att hålla
skolorna öppna har väckt mest
uppseende.
Regeringens rådgivare, virologen
Christian Drosten som varit med
och utforma Tysklands
coronastrategi, frågade sig nyligen
hur Sverige kunnat missa chansen
att testa eleverna på Kågeskolan.
Drosten, som är chef för det
ansedda virologiska institutet vid
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universitetssjukhuset Charité i
Berlin, ligger bakom en
omdiskuterad studie som säger sig
visa att barn kan bära på samma
mängder virus som vuxna.
Studien är en förklaring till varför
tyska skolor endast fått öppna
gradvis och med stränga
restriktioner (även om reglerna
skiljer sig åt mellan olika skolor
och regioner).
Många elever ges bara några få
timmars undervisning i veckan, av
rädsla för att smittspridningen
ska ta fart på nytt. Dessutom
måste de hålla avstånd i
klassrummen och bära munskydd

i korridorer och i andra trånga
utrymmen.
Men forskarvärlden är oense om
huruvida stängda skolor gett den
effekt man önskat och om det
varit värt priset. När den norska
statistikbyrån, SSB, räknade på
vad det kostat att låta eleverna
undervisas på distans kom de
fram till summen 1,7 miljarder
norska kronor – om dagen. Även i
Tyskland pågår en intensiv debatt
om huruvida eleverna skickats
hem i onödan.
De som hellre velat se en svensk
modell frågar hur det kommer sig
att såväl ölträdgårdar (Biergarten)
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och bordeller har fått slå upp
portarna, samtidigt som många
elever alltså får nöja sig med att gå
i halvdagsskola.
Lina Lund
lina.lund@dn.se

Utbrottet i
Gällivare nu
kontrollerat
SÖNDAG 21 JUNI 2020

I veckan larmade Gällivare om
okontrollerad smittspridning av
covid-19, efter att hundratals
personer hade hyrts in för att
reparera en gruva.
Nu är läget under kontroll,
enligt Region Norrbotten.
– Om man ser på
vårdavdelningarna på sjukhuset
så är det inte fler inlagda nu än
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vad det var i torsdags. Det är
fortfarande sju norrbottningar i
intensivvården, en ny och en har
skrivits ut, det brakar inte i väg
och det är bra, säger regionens
smittskyddsläkare Anders
Nystedt.
Han utgår dock från att många
kommer vara fortsatt sjukskrivna
nästa vecka, men poängterar att
det av smittskyddsskäl är som det
ska vara om man har symtom.
Med reservation för att det nu är
helg, och att inrapporteringen
vanligtvis är lägre då, har bara 19
nya fall bekräftats i regionen

jämfört med cirka 50 per dag den
senaste tiden.
Gruvbolaget LKAB stoppade
produktionen i maj för att utföra
underhållsarbete vid gruvan i
Malmberget. 800 personer
kallades in från andra håll, varav
10 procent från utanför regionen.
Under tiden den inhyrda
personalen var i staden var utelivet mer intensivt och de
allmänna restriktionerna vidtogs
inte i tillräcklig utsträckning.
– Det verkar vara som på en del
andra ställen i landet, att det
sprids och bryter ut i kluster utan
att så många känt symtom. Det är
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så lömskt det här viruset, om man
inte följer riktlinjerna och det är
väl vad som har hänt i Gällivare,
säger Anders Nystedt.
Ossi Carp
ossi.carp@dn.se

Östersjöns
pingvin hjälper
forskare i
direktsändning
SÖNDAG 21 JUNI 2020

I år får inga turister besöka
Stora Karlsö på grund av
coronapandemin. Men det går
att följa öns sillgrisslor i
direktsändning på webben –
och att hjälpa till med
forskningen.
Tack vare kamerorna upptäckte
forskarna förra året bland annat
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att fåglarna blev stressade av
värmen.
Östersjöns pingvin brukar
sillgrisslan kallas. Den svartvita
sjöfågeln häckar i tusentals på
Stora Karlsö utanför Gotland och
lockar mängder av besökare, men
på grund av coronakrisen är det i
sommar stopp för turistresor till
ön.
Men det går bra att njuta av och
studera fåglarna på distans. För
andra året i rad har forskare satt
upp kameror så att det går att
följa grisslornas liv i
direktsändning dygnet runt,
dessutom går det att hjälpa

forskningen genom att rapportera
sina iakttagelser.
Totalt finns nio kameror uppsatta
men webbsändningen sker från en
kamera som direktsänder dygnet
runt. Det är inte bara
underhållning, forskarna vill
gärna få rapporter om
iakttagelser. Via en enkel
knapptryckning går det att ta en
bild på vad man ser och
rapportera det i ett formulär som
finns i anslutning till sändningen.
Förra året var det premiär för den
här typen av medborgarforskning
på sillgrisslorna. Drygt 1 300
observationer kom in och de ledde
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till helt nya kunskaper. Bland
annat att fåglarna blev stressade i
värmen när solen låg på under
eftermiddagarna.
– Vi fick en rapport om att de satt
och flämtade när de blev varma.
Det ledde fram till att vi har
upptäckt att de har fyra beteenden
som var okända för oss säger
Jonas Hentati Sundberg, forskare
vid Institutionen för Akvatiska
resurser vid SLU och aktiv inom
projektet Baltic Seabird som
sedan flera år forskar på
havsfåglarna på Stora Karlsö.
Förutom att fåglarna flämtar,
ungefär som hundar, vänder de

sina vita bröst mot solen de
reflekterar solvärmen bättre än
den svarta ryggen. Dessutom
höjer de skuldrorna och viker ut
vingarna så att de ökar ytan mot
luften som ger en svalkande
effekt, de kastar även tillbaka
huvudet väldigt mycket, något
som forskarna tror kan bero på att
de blir torra i halsen när de
flämtar.
– Det som gör det intressant är att
klimatförändringen gör att det blir
varmare. Finns det någon gräns
för vad de klarar av, det är en
arktisk art, säger Jonas Hentati
Sundberg.
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– Förra året hade vi en fågel som
blev så varm att den började
försöka flytta in sitt ägg i skuggan.
Men till slut orkade den inte och
flög iväg, då kom en trut och åt
upp ägget, allt filmades.
Sådana observationer vill
forskarna gärna ha in i år, de har
satt upp en termometer så de kan
koppla iakttagelser till
temperaturen. En annan ny
kunskap handlar om fåglarnas
sexliv.
– Vi upptäckte att fåglarna
fortsatte att para sig under
säsongen efter att de hade lagt
ägg. Det väckte frågor, är det

otrohetsaffärer eller handlar det
om lust, säger Jonas Hentati
Sundberg.
I år blir det möjligt att markera i
bilden var ett beteende skedde.
Forskarna kan då identifiera
individer som varit inblandade i
olika beteenden. De vill gärna veta
mer om matningen.
– Vi vill få in uppgifter om hur
många fiskar ungarna får, vilka
fiskar det är och hur ofta de får
mat. Matningen sker bara ett par
gånger per dag så det gäller att
hålla koll, säger Jonas Hentati
Sundberg.
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– Den mesta aktiviteten sker i
gryningen. Vid lunchtid är det
lugnt men är man uppe vid trefyra-tiden på morgonen är det ett
väldigt drag. Vi kör inga repriser –
man måste vara med live.
Den som missar gryningsrushen
kan få en andra chans vid 21-tiden
på kvällen, beroende på vädret
kan det då bli en annan topp.
Men den riktigt stora och
spektakulära händelsen på Stora
Karlsö är när ungarna är så stora
att de dödsföraktande kastar sig
ut i luften från kanske 30–40
meter höga klippor för att förenas

med sina pappor som ligger och
lockar ute i havet.
De små dunbollarna är
specialkonstruerade för att kunna
kraschlanda på stenstränderna
men det är en hisnande
upplevelse bara att se. Det sker
alltid sent på kvällen och det
kommer att kunna ses i
direktsändningen.
– De första kommer att hoppa
runt den 6 juli och sedan pågår
det någon vecka.
Jannike Kihlberg
jannike.kihlberg@dn.se

Fakta. Lever i 30 år
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jämlikt på ruvningen som pågår
Sillgrisslans livslängd är cirka 30
32 dygn.
år, rekordet är 46 år. På Stora
Sillgrisslans ungar lämnar boet
Karlsö finns Östersjöns största
innan de kan flyga. Tre veckor
koloni, tre fjärdedelar av hela
gamla hoppar de rakt ut från
beståndet, cirka 20 000 par, totalt klipporna om natten och landar på
cirka 60 000 individer. Både
den steniga stranden. Tack vare
sillgrisslor och tordmular har ökat i mjukt skelett och en fettkudde på
antal på grund av gott om mat i
bröstet överlever nästan alla det
kombination med att dödligheten
spektakulära hoppet. Ute på havet
har minskat till följd av minskade
ligger papporna och ropar på
miljögifter och förbud mot
ungarna som känner igen lätet
drivgarn.
och simmar ut i havet. Pappan
Sillgrisslorna lägger ett enda ägg och ungen vistas sedan på havet
direkt på klippan. Äggets ovala
där det är lättare att föda upp
och spetsiga form gör att det
ungen med kortare väg till maten
ligger ganska säkert. Paret delar
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än det är på klipphyllan. Mamman
stannar kvar en tid på hyllan.
På 1800-talet var sillgrisslorna på
Stora Karlsö nära utrotning på
grund av jakt och äggplockning
De räddades när Stora Karlsö
blev skyddat på 1880-talet.
Redan 1912 ringmärktes de första
sillgrisslorna på Stora Karlsö, fram
till i dag har cirka 85 000 märkts,
en stor del inom
forskningsprojektet Havsfåglar i
Östersjön – Baltic Seabird Project.
Det drivs av Stockholms
universitet och SLU med stöd av
WWF.

Lugn afton på
flera håll i landet
SÖNDAG 21 JUNI 2020

En lugn midsommarafton
övergick i en del
polisingripanden under natten
och midsommardagsmorgonen.
Fylleri, misshandel och
trafikbrott präglade nattens
händelser – men på flera håll
höll lugnet i sig.
– Det var som en vanlig
fredagsnatt, säger Martin
Hallberg, vakthavandebefäl vid
polisregion Väst.

WWF, Baltic Seabird.
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Framförallt handlade polisens
ingripanden under natten om
trafikolyckor, misshandel och
alkoholrelaterade brott – vilket
hör till vanligheterna under
storhelger och högtider.
– Det har varit ganska lugnt i
Stockholm. De senaste
midsomrarna här har varit ganska
lugna. Det är lite allmänt stök och
fylleri, säger Mikael Petterson,
befäl vid regionledningscentralen.
Lägesbilden ser i stort likadan ut i
övriga delar av landet, men vissa
har haft högre arbetsbelastning än
andra. I norra Sverige har polisen
haft fullt upp.

– De har haft hög
arbetsbelastning i natt. Det
handlar främst om
misshandelsärenden och fylleri,
även sådana ärenden där ingen
omhändertagits, säger Åsa
Mjörndal, vid polisregion Nord.
Även i region Bergslagen hade
polisen rejält att göra, men under
natten blev det något lugnare. Att
inga större evenemang tillåtits till
följd av coronarestriktioner ledde
till många mindre ärenden i
regionen.
– Det har varit fullt upp för alla
patruller i regionen. Det handlar
främst om fylla, bråk, stök och
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psykisk ohälsa, säger Lars
Hedelin, presstalesperson för
polisregion Bergslagen.
I polisregion Syd däremot har det
varit något stökigare än vanligt,
med fler grova
misshandelsärenden.
I polisregion Väst var
midsommarnatten betydligt
lugnare än tidigare år.
– Det var som en vanlig
fredagsnatt. På Bohuskusten, där
vi haft en särskild kommendering
nu vid midsommar, har det varit
ovanligt lugnt. Vi har ungefär
femton frihetsberövade. Det
brukar vara mer, säger

vakthavandebefäl i regionen,
Martin Hallberg.
Även polisen i Östergötland,
Jönköping och Södermanland
uppger att natten varit som vilken
fredagsnatt som helst.
På vissa håll i landet har däremot
grövre brott begåtts, så som
mordförsök och grövre
misshandel. Även allvarliga
trafikolyckor har rapporterats.
I Gnarp har en man i 45-årsåldern
gripits, misstänkt för grov
misshandel, sedan en 30-årig man
knivskurits och förts till sjukhus
för sina skador. I Malmö
knivskars en man i samband med
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ett stort slagsmål vid Lindängen
vid midnatt.
TT

På marsch mot
Sveriges
migrationspolitik
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Personer som inte kan utvisas
men inte heller får uppehållstillstånd lever i limbo i Sverige,
utan grundläggande rättigheter.
Nu tågar nio personer från
Göteborg mot Stockholm, i
protest mot
migrationslagstiftningen.
– Vi representerar tusentals fler,
säger Nidal Darwish.
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– Se tillbaka på de senaste fem
åren i ditt liv. Vad har du uppnått?
För mig har allt stått stilla.
Nidal Darwish pratar hellre om
andra än om sig själv. Han går
kilometer efter kilometer för att
belysa situationen för alla som
sökt asyl men som av olika skäl
inte fått uppehållstillstånd.
Det handlar om barn som är födda
och uppväxta i Sverige, som nekas
uppehållstillstånd eftersom
föräldrarna saknar det. Om
statslösa palestinier som flytt till
Sverige och varken får stanna eller
kan utvisas, eftersom grann
länderna de behöver passera inte

släpper in dem. Resultatet blir att
de lever i limbo, vilket DN berättat
om i granskningen av ”De
outvisningsbara”.
Ahmad Almahlawi som flytt från
Gaza till Sverige tillhör gruppen.
Han vill kunna planera för en
framtid, söka arbete och bostad.
– Det här handlar inte om att
öppna gränsen. Gränserna är
stängda, från Grekland hela vägen
till Sverige. Det här handlar om
medmänsklighet, om människor
som redan befinner sig i landet.
Om barn som är uppvuxna här
och deras framtid.
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I februari inledde Ahmad
Almahlawi en hungerstrejk
utanför Migrationsverkets lokaler
i Vänersborg. Han låg i en sovsäck
i snön, och ville inte följa med när
en vän bad honom att åka till
sjukhus. Till slut tvingades han
avbryta strejken.
Den 15 augusti i år ska en särskild
kommitté lägga fram ett förslag
för regeringen om hur Sveriges
migrationspolitik ska se ut. Den
ska bland annat ta ställning till
om uppehållstillstånd ska vara
permanenta, om det ska finnas
särskilda humanitära skäl att ge
uppehållstillstånd och om den

som vill återförenas med en
familjemedlem ska behöva visa att
den kan försörja denne.
Ahmad Almahlawi hoppas att han
och de andra som vandrar från
Göteborg till Stockholm kommer
att nå både politiker och
privatpersoner med sitt budskap
– amnesti åt alla som sökt asyl i
Sverige. Den verkliga makten
ligger inte hos regeringen, säger
han.
– Det är medborgarna som väljer
politikerna, säger han.
Gruppen räknar med att nå
Stockholm i slutet av juni. De
sover i tält och har med sig en
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följebil som transporterar den
packning de behöver. Längs vägen
ska de träffa
frivilligorganisationer, politiker
och andra asylsökande.
På en bänk intill landsvägen gör
sig Mohi Eddin Bilal redo för att
vandra vidare. Han kom från
Syrien år 2015, och fick ett
tillfälligt uppehållstillstånd. Nu
har han läst ett år på Chalmers i
Göteborg, men framtiden är
osäker.
– Jag är hela tiden orolig för att
inte få stanna, säger han.
Lovisa Herold
lovisa.herold@dn.se

Karin Bojs: Hos
elitens bönder hade
syskon sex
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Dna-tekniken har gått kraftigt
framåt de senaste åren och har
blivit ett oöverträffat verktyg för
att avslöja släktskapsband. Det
har vi påmints om den senaste
tiden, när dna-släktforskare har
hjälpt polisen att lösa det 16 år
gamla dubbelmordet i
Linköping.
Krönika

Akademiska forskare som arbetar
med arkeologiskt material nystar
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också upp hur människor är
besläktade, även om det bara
finns pyttesmå bitar av skelett
eller tänder kvar, och även om
människan ifråga levde för flera
tusen år sedan.
Under det senaste decenniet har
sådana dna-arkeologer totalt
skrivit om Europas tidiga historia.
För fem år sedan började en ny
bild urskiljas – grovt upplöst och
lite förenklad, men ändå
revolutionerande. Den visade hur
Europa har befolkats i tre vågor.
Först, med start för över 40 000
år sedan, anlände
stenåldersjägarna. Sedan, med

start för ungefär 8 000 år sedan
vandrade stenåldersbönderna in.
Och för omkring 4 000 år sedan
kom en tredje våg och förde med
sig den indoeuropeiska kultur
som vi i stor utsträckning ännu
lever i.
I dag, fem år senare, står denna
bild fast. Men forskarna har fått
fram ofantligt mycket mer data
och därmed många fler nyanser
och detaljer.
I veckans nummer av tidskriften
Nature presenterar en irländsk
forskargrupp nya rön om våg
nummer två, stenåldersbönderna.
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Det är sedan tidigare känt att
stenåldersbönderna började bygga
stora gravar av jättestora
stenbumlingar – ett slags
stenålderns katedraler – och att
denna vana spred sig längs
Atlantkusten under loppet av
några hundra år. Troligen startade
fenomenet i nordvästra delen av
nuvarande Frankrike, enligt vad
Bettina Schulz Paulsson vid
Göteborgs universitet visade för
något år sedan med hjälp av nya
kol-14-dateringar. Tidigt började
liknande stengravar resas också i
nuvarande Sverige, främst på
Öland och Gotland, och något

senare i Västergötland och andra
delar av södra Skandinavien.
Dessa megaliter, passagegravar
eller ”ättehögar” som man sa förr,
är fortfarande tydligt urskiljbara i
landskapet och har under
århundradenas lopp gett upphov
till många spekulationer.
Hur lyckades dåtidens människor
flytta så stora stenblock? Var
deras samhälle uppbyggt med
mäktiga ledare som styrde
arbetet, eller var de bara ovanligt
duktiga på att samarbeta som ett
kollektiv?
Den irländska forskargruppen har
dna-analyserat mänskliga
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kvarlevor från stengravar på
Irland, däribland den berömda
Newgrange. Totalt har forskarna
undersökt drygt fyrtio individer.
Resultaten visar att den tidens
bönder på det hela taget var
duktiga på att undvika inavel. Det
verkar ha varit ovanligt att
människor fick barn med en
partner närmare besläktad än
femmänning.
Men det fanns slående undantag.
En man som låg begravd i den
mest utsmyckade kammaren i
självaste Newgrange verkar ha
varit barn till två helsyskon –
alternativt till två mycket nära

släktingar efter generationer av
kusingiften.
Att personer som är så nära
besläktade får barn är tabu i
nästan alla mänskliga
sammanhang. Enda kända
undantaget är elitgrupper där den
kungliga familjen anses vara
besläktad med gudar, till exempel
i Inkariket och hos Egyptens
faraoner.
Atlantkustens stenåldersbönder
verkar ha haft en sådan ledande
klan där incest mellan bror och
syster var accepterat och
förknippat med religiösa riter.
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I Newgrange lyser solen rakt in i
gravkammaren en kort stund
under vintersolståndet. Det finns
gamla sägner bevarade, där en
kung startar solen och dagsljuset
genom att ligga med sin syster. En
av de andra megaliterna som
ingår i undersökningen ligger på
ett berg vars gamla irländska
namn är ”Fertae Chuile”, vilket
kan översättas till ”incestberget”.
Sådana pusselbitar kan användas
när vi ska försöka förstå dessa
människors tankevärld.
Men redan nu kan vi, tack vare
dna-analyserna, slå fast att
megaliterna vid Atlantkusten

byggdes i ett starkt hierarkiskt
samhälle, styrt av en ledande klan.
Denna klan var främst besläktad
genom sina manslinjer. Och när
det gäller sex kunde de hålla sig
inom familjen.
Karin Bojs
vetenskap@dn.se
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Täckjacka, rock,
keps eller mössa?
Vittnen har ofta fel
om detaljer
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Vittnesmål är ofta avgörande
för rättsväsendet. Men
ögonvittnen missar viktiga
detaljer, och vi minns inte
samtal så bra som vi tror, visar
forskning.
Vittnena på mordplatsen spelade
huvudrollen under förra veckans

presskonferens om mordet på
Olof Palme.
– Mordet skedde inför ganska
många människor, som såg hela
eller delar av förloppet av det som
hände. Det var synnerligen
varierande uppgifter från de här
vittnena, säger åklagare Krister
Petersson.
Mördaren var enligt vittnena
klädd i rock eller i dunjacka, och
han var barhuvad, hade stickad
mössa eller keps, och höll kanske i
en väska. Några av signalementen
skulle kunna stämma in på Stig
Engström, den så kallade
Skandiamannen, enligt Krister
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Petersson. Stig Engström lämnade
också uppgifter som avvek mycket
från vad andra vittnen berättade.
– Även om det var kaotiskt på
platsen, och jobbigt, så har vi
konstaterat att det inte finns
någon person – ingen polisman,
inget vittne, ingen annan – som
omtalar att man har sett
Engström framme hos någon polis
efter dådet, och definitivt inte
agerande på det sätt han själv
säger, säger Krister Petersson.
Hur du själv skulle reagera och
vad du skulle uppfatta som vittne
på en brottsplats är omöjligt att
veta.

– De flesta av oss lever våra
vanliga liv, och går inte runt och
håller utkik efter att brott eller
olyckor ska inträffa, säger Ira
Hyman, professor i psykologi vid
Western Washington University i
Bellingham i USA.
När den amerikanska
vetenskapsorganisationen
American association for the
advancement of sciences, AAAS,
höll sin årliga konferens i Seattle i
början av året var Ira Hyman en
av talarna vid ett seminarium om
hur lärdomar från
psykologiforskning kan förbättra
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rättsväsendet och öka
rättssäkerheten.
På en brottsplats kan det ta tid att
bli medveten om att något har
hänt eller håller på att ske, och det
är lätt att missa avgörande
detaljer och att missförstå
situationen.
– Vårt minne fungerar inte som
en videobandspelare som spelar in
allting precis som det är. Vi får
bitar av det, och tyvärr fyller
hjärnan ibland i luckorna själv.
När vi som psykologer försöker
värdera vittnesmål måste vi ta
hänsyn till sådant, säger Ira
Hyman.

Hans forskargrupp studerar hur vi
uppfattar komplexa situationer. I
ett experiment lät de
försökspersoner se ett videoklipp
av en korridor där många
studenter rör sig och där en ung
man stjäl en blommig ryggsäck.
En grupp försökspersoner fick
veta att en stöld skulle begås, en
grupp uppmanades bara att titta
uppmärksamt på filmen och en
grupp fick till uppgift att räkna
antalet personer med vita tröjor.
– Det liknar en verklig situation
mycket mer. Vi sitter vanligen inte
och väntar på att brott ska begås
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utan är ofta upptagna med annat,
säger Ira Hyman.
I den första gruppen upptäckte
nästan alla stölden. Det gjorde
också ungefär två tredjedelar av
personerna i den andra gruppen.
Bland dem som räknade tröjor såg
färre än hälften att ryggsäcken
blev stulen.
Men den komplexa miljön
påverkade försökspersonernas
förmåga att känna igen
gärningsmannen. När de skulle
identifiera den skyldige bland en
rad bilder var det många som
pekade ut en man som hade suttit
och läst vid ett bord i korridoren,

och alltså varit synlig i bild under
hela filmen. Forskarnas tolkning
är att hans ansikte såg bekant ut,
och att försökspersonerna därför
valde honom trots att han inte
hade något med stölden att göra.
– Vi vet att ögonvittnen som pekar
ut fel gärningsperson troligen är
det främsta skälet till felaktiga
domslut. Och när vi helt och hållet
förlitar oss på att ögonvittnen ska
känna igen en okänd person kan
det bli mycket problematiskt,
säger Ira Hyman.
I ett annat experiment fick
deltagarna se ett videoklipp från
passagerarsätet i en bil som kör
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genom en stad, och fick till
exempel till uppgift att räkna
antalet skolbussar. Plötsligt
krockar två bilar i utkanten av
synfältet.
– De flesta upptäcker olyckan,
men det är mycket osannolikt att
de såg vad som hände från början.
Men när vi frågar dem om vad
som orsakade olyckan så ger de
ett svar, trots att de inte såg eller
märkte vad som hände innan
krocken. Så svaret är vanligtvis
fel, säger Ira Hyman.
Därför är det oerhört viktigt att
ögonvittnen frågas ut på rätt sätt.

– Om människor får frågor om
något de inte har sett, även om de
kanske såg slutet av ett förlopp,
kommer de att fylla ut luckorna
med annat, med information som
mycket ofta är felaktig, säger Ira
Hyman.
Det är viktigt att ställa öppna
frågor och låta vittnen berätta fritt
vad de såg och vad de kommer
ihåg. Hur frågorna formuleras
påverkar också svaren.
– Om vi frågar om när bilarna
körde på varandra eller när de
kraschade in i varandra får vi
olika svar, bara genom att byta
verb. Det påverkar hur människor
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uppskattar hastigheterna bilarna
hade, och plötsligt kan de minnas
krossat glas på olycksplatsen. Det
är verkligen förvånande hur lite
som behövs för att få felaktig
information från vittnen, säger Ira
Hyman.
– När jag ställer en fråga talar jag
om för dig att jag tror att du vet
svaret. Frågar jag: Hur var
frukostbuffén i morse? så visar det
att jag har anledning att tro att du
var där. Frågan: Hur var maten i
fängelset? kan säga mycket om
min uppfattning om dig. Det
måste vi komma ihåg när vi ställer
frågor, säger Sarah Brown-

Schmidt, psykologiforskare vid
Vanderbilt university i Nashville.
Hon har studerat hur vi minns
samtal vi har haft. Det är också
mycket viktigt att känna till när
vittnen ska redogöra för tidigare
konversationer.
– En slutsats är att vårt minne för
samtal är begränsat. Mellan fem
minuter och fem dagar efteråt
minns människor någonstans
mellan noll och 40 procent av de
specifika orden som användes,
säger hon.
Minnet av vad som sades blir
sämre ju längre bak i tiden
samtalet ligger.
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– Vi är bättre på att komma ihåg
vad samtalet handlade om i stort
än detaljer om vilka ord som
användes. Och det börjar komma
nya resultat som tyder på att vi
tenderar att minnas samtal med
olämpligt innehåll bättre, säger
Sarah Brown-Schmidt.
Vad vi minns beror även på vem
som talar.
– Människor är ungefär dubbelt
så benägna att komma ihåg vad de
själva sa än vad andra har sagt till
dem.
Under Watergateaffären vittnade
Richard Nixons juridiske
rådgivare John Dean inför

senaten om ett samtal han haft
med presidenten den 21 mars
1973. Senare har forskare jämfört
vittnesmålet med
ljudinspelningar.
– Dean vittnar om att de
diskuterade utpressning med krav
på en miljard dollar. Det är ett
ganska spektakulärt samtal. Dean
har helt rätt i sitt vittnesmål. De
hade en lång diskussion om
utpressning på en miljard dollar.
Men han minns inte datumet, och
han felciterar Nixon. Det
illustrerar väl hur människor kan
ha rätt i stora stora drag men ha
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fel om detaljerna, säger Sarah
Brown-Schmidt.
Maria Gunther
maria.gunther@dn.se

Satsning på
personal gav färre
coronasmittade
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Låg personalomsättning och
vidareutbildningar både före och
under coronapandemin har varit
receptet för att stoppa
spridningen av covid-19 på äldreboendena i Trosa, rapporterar
Sveriges Radio Ekot.
Trots att Trosa ligger i Region
Sörmland, som efter Stockholm
har haft flest avlidna i covid-19
1208

per capita, har kommunen lyckats
begränsa smittan.
Stora utbildningssatsningar det
senaste året, där kommunen
bland annat har betalat för
undersköterskeutbildningar för
var tionde anställd, tros vara en av
anledningarna enligt kommunens
chef för vård och omsorg, Fredrik
Yllman.
I början av maj smittades sju
äldre på två äldreboenden i Trosa,
men nu finns inte längre någon
smitta kvar.
TT

200 blixtar på två
timmar i
Göteborg
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Ett kraftigt åskoväder drog in över
Göteborgsområdet på
midsommardagen. Mellan
klockan 17.30 och 19.30
registrerades 200 blixtar.
Åskvädret ser ut att hålla i sig i
dag.
– Det kan fortsätta under hela
nästa dygn, sa SMHI:s jour-
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havande meteorolog Kristian
Silver i går kväll.
Åskan kombineras dessutom med
kraftiga skurar, vilket innebär att
det även finns risk för
översvämningar. Göteborg Energi
uppgav att 34 000 personer var
utan ström under en halvtimme
på grund av vädret. Samtidigt stod
spårvagnstrafiken på Hisingen
helt still. Utöver Göteborg
påverkas även delar av Småland
av liknande åskväder.
TT

Årets kortaste
natt
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Strax före midnatt natten mot
söndagen, klockan 23.43 för att
vara exakt, inföll årets
sommarsolstånd. Det är den
tidpunkt då solen står i zenit över
Kräftans vändkrets, vilket medför
årets längsta dag och kortaste
natt.
– Även om vi går mot mörkare
tider så går det väldigt långsamt,
och vi kommer fortfarande ha
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ljusa morgnar och kvällar att njuta
av en bra bit in på sommaren,
säger Alexandra Ohlsson,
meteorolog på SMHI.
Både Ale stenar i Skåne och
Stonehenge i England brukar
locka besökare vid
sommarsolståndet. Förra året
samlades 10 000 personer för att
se soluppgången vid Stonehenge –
men i år är firandet inställt.
TT

Kvinna drunknade
i hamnen i
Landskrona
SÖNDAG 21 JUNI 2020

En kvinna i 60-årsåldern avled
efter att ha fallit i vattnet i
Lundåkrahamnen i Landskrona,
rapporterar lokala medier.
Strax efter midnatt skulle
kvinnan, som använde rullator,
ihop med anhöriga kliva på en båt
då olyckan skedde.
– Hennes man dök då i för att
försöka rädda henne men klarade
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inte det. Räddningstjänsten kom
då och fick upp henne och
genomförde då hjärt- och
lungräddning, säger Joel
Johansson, inre befäl på
räddningscentralen, till SVT
Nyheter Helsingborg. TT

Två män
skottskadade –
på två platser i
Stockholm
SÖNDAG 21 JUNI 2020

En man i 30-årsåldern har förts
till sjukhus med allvarliga
skottskador efter att ha hittats av
polis utomhus i ett
bostadsområde i Älvsjö i södra
Stockholm. Tre personer har
frihetsberövats i ärendet. Polisen
larmades till platsen vid 20-tiden
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efter att flera inringare hört
smällar som uppfattats som skott.
– När polis och ambulans kom till
platsen påträffades en
skottskadad man, säger Per
Fahlström på Stockholmspolisen.
En förundersökning om försök till
mord har inletts. Polisen var kvar
på platsen för teknisk utredning
sent under lördagskvällen.
– Vi knackar dörr i området och
håller förhör för att ta reda på vad
som har inträffat, säger Per
Fahlström.
Tidigare under kvällen ringde en
man i Sollentuna norr om
Stockholm till polisen och

berättade att han blivit beskjuten.
En polispatrull kunde konstatera
att mannen hade en skottskada i
benet, och han fördes till sjukhus.
Beskjutningen skedde på en
parkeringsplats i stadsdelen
Edsberg vid 16-tiden. En
förundersökning om försök till
mord är inledd, men ingen person
är gripen. DNTT
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Duvpest sprids
på Gotland
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Flera döda och sjuka duvor har
hittats i ett område i Lokrume på
Gotland – nu kan Statens
veterinärmedicinska anstalt (SVA)
bekräfta att det rör sig om
duvpest. Enligt provresultatet är
viruset en variant på det som har
hittats bland duvor i Sverige
sedan 2003. Det smittar mellan
fåglar men är inte skadligt för
människor.

Viruset kan orsaka den
smittsamma virussjukdomen
newcastlesjuka hos tamfågel, och
SVA vill påminna om vikten av
goda smittskyddsrutiner för dem
som håller fåglar i fångenskap. TT
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En man anhållen
för mordförsök i
Nässjö
SÖNDAG 21 JUNI 2020

En man i 40-årsåldern vårdas på
sjukhus efter ett lägenhetsbråk i
Nässjö på midsommardagen. Den
misstänkte gärningsmannen,
också han i 40-årsåldern, har
anhållits för mordförsök.
Polis larmades till lägenheten
strax efter klockan 14.30. Offret
hade skadats med någon form av

tillhygge, men kunde själv ringa
larmcentralen. En timme senare
greps den misstänkte
gärningsmannen. Lägenheten
spärrades av för teknisk
undersökning.
Offret fördes till sjukhus i Nässjö
där han fortfarande vårdades i går
kväll. TT
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också vilka misstag du ska
undvika.
Trenden är global – företagen går
på knäna och saknar vägar ut ur
krisen. Här i Sverige uppgick
antalet konkurser bara i april till 2
092, enligt siffror från Stockholms
SÖNDAG 21 JUNI 2020
I sviterna efter coronapandemin handelskammare.
har flera företag gått i konkurs. Misstänker du att din arbetsplats
ska gå i konkurs? I så fall gäller
Som anställd gäller det att
det att vara uppmärksam. Börja
agera snabbt och ha koll på
med att hålla utkik efter de
sina rättigheter – men även
klassiska varningssignalerna,
skyldigheter.
DN reder ut hur du får ut lönen enligt Cecilia Creutz, som är
ombudsman inom avtal och
när företaget går omkull, men
förhandling på Handelsanställdas
förbund.

Proffsen: Så gör
du om din
arbetsgivare går i
konkurs
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– Första tecknet på en konkurs är
att lönerna inte betalas ut. Ett
annat tecken är att leverantörerna
vägrar skicka sina varor och
kräver förskottsbetalning. Men så
fort lönen inte har utbetalats
måste du göra någonting konkret,
säger Cecilia Creutz.
Det bästa är att fråga chefen. Om
svaret är otillräckligt kan du med
hjälp av ditt fackförbund försätta
bolaget i konkurs. Men först
ställer facket ett lönekrav till
arbetsgivaren. Det är inte alltid
helt problemfritt, enligt Karin
Lundin, som är chefsjurist på
fackförbundet Akavia.

– I bland är det svårt att få tag på
arbetsgivarna. En del mindre
företag, som är på ruinens brant,
håller sig undan in i det sista,
säger hon.
Arbetsgivaren har cirka en vecka
på sig att besvara
betalningskravet. Dessutom finns
det delgivningsfirmor som arbetar
med att söka upp
representanterna. Till exempel på
arbetsplatsen eller i hemmet.
I vissa fall kan du höra från chefen
att pengarna är på väg, men att de
är lite försenade. Det är lätt hänt
att man vill ge arbetsgivaren en
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chans och avvaktar. Dock är det
ett misstag, enligt Cecilia Creutz.
– Arbetsgivaren kan säga att
pengarna kommer nästa vecka
eller liknande. Men det är faktiskt
inte läge för att avvakta. Om lönen
inte utbetalas och företaget går i
konkurs kan det försvinna dagar
från din lönegaranti, säger hon.
Den statliga lönegarantin vänder
sig till anställda som påverkas av
en konkurs. Staten kan ge
ersättning för lön som du tjänat
upp till tre månader innan
konkursansökan lämnades till
tingsrätten.

– Det är jättevanligt att man
känner lojalitet till sin
arbetsgivare. Speciellt i dessa
tider och det är ju tufft för alla,
men om du väntar för länge får du
inte ut hela lönen på lönegarantin,
säger Karin Lundin.
Hon får medhåll av Heléne
Robson, som är chefsjurist på
Ingenjörernas riksförbund. Hon
understryker även att
lönegarantin inkluderar
ersättning för semester som du
har tjänat in under året. Dock kan
du bara få ersättning för högst
fyra prisbasbelopp. I år motsvarar
det 189 200 kronor.
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– Det kanske låter mycket, men
om du till exempel har två
uteblivna månadslöner och många
innestående semesterdagar kan
det slå i taket, säger Heléne
Robson.
I vissa fall kan du få ytterligare
ersättning från konkursboet. Det
gäller om du har lämnat in en
fordran med uppgifter om vad
arbetsgivaren är skyldig dig. Dock
kan du inte få dubbel
kompensation för samma skuld
som den statliga lönegarantin
ersatte.
– Det finns ju konkursbon där det
blir ett överskott kvar, som alla får

dela på. Dock är det ovanligt
eftersom de flesta konkurser inte
ger någon utdelning till alla de
som har fordringar på
konkursbolaget, säger Heléne
Robson.
För att få ta del av lönegarantin
behöver du uppfylla särskilda
krav. Bland annat måste du stå till
arbetsmarknadens förfogande.
Med det menas att du är inskriven
hos Arbetsförmedlingen och söker
arbete.
I den situationen är det bra att ha
ditt arbetsgivarintyg nära till
hands. Det ska visa hur mycket du
har arbetat de senaste tolv
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månaderna. Om du saknar ett kan
du be chefen att skriva ut ett nytt.
Du har rätt att få intyget inom 14
dagar, enligt Cecilia Creutz.
– Begär ut det redan när lönen har
uteblivit, så fort som möjligt. Det
kan bli svårt att få ett senare när
företaget har försatts i konkurs,
säger hon.
I vissa fall kan konkursförvaltaren
försöka att vända på skutan och
hitta en ny köpare. Under den
tiden kan konkursförvaltaren
beordra dig att arbeta. I så fall är
du skyldig att göra det. Förutsatt
att du inte säger upp dig.

Om konkursboet blir köpt av en
ny ägare finns det en ljusglimt för
den som vill stanna kvar. Den nya
ägaren är oftast skyldig att ge
anställningsföreträde åt personer
som konkursförvaltaren har sagt
upp. Åtminstone om du har
arbetat där i mer än 12 månader.
Regeln gäller upp till nio månader
efter att uppsägningstiden har
upphört. Dock omfattas inte
anställda över 68 av
företrädesrätten. Dessutom är det
inte säkert att du erbjuds samma
tjänst som innan, menar Cecilia
Creutz.
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– Det kan vara bra att veta att
villkoren kan se annorlunda ut.
Till exempel kanske det saknas
kollektivavtal hos den nya
arbetsgivaren. Det kan också
handla om att du får en
deltidstjänst i stället för din gamla
heltidstjänst. Å andra sidan kan
det vara tvärtom också, säger hon.
Raffaella Lindström
raffaella.lindstrom@dn.se

Fakta.
1 Håll utkik efter varningstecken

Till exempel att lönerna inte
betalas ut eller att leverantörerna
kräver förskottsbetalning
framöver. Kräv att få en förklaring
av din chef.
2 Uteblir lönen? Kontakta ditt
fackförbund
Facket skickar ett lönekrav till din
arbetsgivare, som måste intyga
att den tagit emot lönekravet. För
att ingen ska kunna hålla sig
undan finns det delgivningsfirmor
som söker upp arbetsgivaren.
3 Bolaget försätts i konkurs
Om lönekravet inte ger resultat är
det dags att ansöka om konkurs
för bolaget. Det kan antigen
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arbetsgivaren själv göra eller en
utomstående, till exempel du och
facket. Då blir du en borgenär.
Bolaget ska begäras i konkurs
hos tingsrätten på den ort där
bolaget är registrerat.
4 Den statliga lönegarantin
Staten kan ge ersättning för lön
som du tjänat upp till tre månader
innan konkursansökan lämnades
till tingsrätten. Även ersättning för
semester som du har tjänat in
under året kan kompenseras.
Dock kan du bara få ersättning för
högst fyra prisbasbelopp. I år
motsvarar det 189 200 kronor.
5 Konkursförvaltaren avgör

När ett bolag försätts i konkurs
väljs en konkursförvaltare.
Personen ansvarar över bolaget
och tar alla beslut som rör det.
Oftast upphör företaget att
existera, men om det finns
potential kan konkursförvaltaren
försöka att sälja bolaget till en ny
ägare. Den nya ägaren är oftast
skyldig att ge
anställningsföreträde åt personer
som konkursförvaltaren har sagt
upp.
Heléne Robson, Cecilia Creutz och Karin
Lund
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Katrine Marçal: I den
nya Greta-ekonomin
får trosjätten Victoria
Secret problem

Kommentar. DN:s medarbetare i
Storbritannien

När tidvattnet går ut kan man se
vem som har simmat naken” sa
den amerikanske investeraren
Warren Buffett. När
SÖNDAG 21 JUNI 2020
lågkonjunkturen kommer är det
Dagens unga vill köpa bekväma företagen som har haft problem
underkläder från politiskt
länge som ryker, deras brister går
medvetna företag med
inte längre att dölja. Och eftersom
hudfärgade trosor i fler än en
vi ändå är inne på nakenhet: låt
hudfärg. DN:s Katrine Marçal
oss ta underklädesföretaget
ser Victorias Secrets konkurs i Victorias Secret som exempel.
Storbritannien som indikator på Victorias Secret ansökte förra
en större ekonomisk
veckan om konkurs i
förändring.
Storbritannien: pandemin blev
det sista strået för ett varumärke
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som har problem över hela
världen.
Eftersom det inte längre uppfattas
som relevant.
Victorias Secret grundades 1977 i
Kalifornien för att lösa ett mycket
specifikt problem: amerikanska
män tyckte inte om att handla
underkläder till sina fruar. De ville
inte välja mellan blommiga
frottémorgonrockar och bh:ar
med breda axelband på en
anonym underklädesavdelning
fem trappor upp i ett varuhus.
Ville du ha något mer glamoröst
var du tvungen att åka till delar av
staden som du kanske inte ville

åka till samt kliva över både
läderpiskor och latexkorsetter på
vägen till spetstrosorna.
Victorias Secret slog därför upp
portarna med butiker inredda i
mörkt trä och annat som
heterosexuella män antogs
uppskatta. Efter ett par år blev
företaget uppköpt och breddade
sin målgrupp till att även
inbegripa de som var tänkta att
bära underkläderna: nämligen
kvinnor.
Kedjan växte snabbt och under
det sena 1990-talet hade företaget
blivit USA:s största försäljare av
damunderkläder. Victorias Secret
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började anordna en årlig
modevisning där supermodeller
vandrade runt på scen i stora
kristallbeströdda vingar.
Spektaklet visades snart på tv på
bästa sändningstid i många
länder. Victorias Secrets kataloger
fylldes av bilder på kvinnor som
hade kuddkrig med varandra i
rosa trosor och flickor med
modelldrömmar fantiserade om
att vara med i företagets
modevisning ungefär som flickor
med atletdrömmar fantiserade om
att vara med i OS.
Sedan föll allt ihop.

Vi gick in i en era definierad av
feminism och metoo samtidigt
som näthandeln exploderade.
Plötsligt fick Victorias Secrets
ledning frågor som: varför har ni
inga transsexuella modeller i era
kataloger? Hur tänker ni kring
rasism? Vad gör ni för att kvinnor
som inte har en midja med en
omkrets på 60 centimeter ska
känna sig inkluderade och sedda
av er?
Victorias Secret kunde inte svara.
Modellen Karlie Kloss som hade
varit ett av varumärkets viktigaste
ansikten lämnade företaget. Hon
tyckte inte att Victorias Secret
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stod för ”den typ av budskap som
jag vill skicka till unga kvinnor om
vad det innebär att vara vacker”.
Karlie Kloss definierade det hela
som ”ett viktigt steg i min process
att som feminist börja ta makten
över mig själv”. Karlie Kloss som
är född 1992 var påverkad av den
förändring i tidsandan som de
som var yngre än henne själv har
fått representera i ekonomin.
Generation Z kallas de som är
födda mellan år 1995 och 2012, de
sägs vara en hyperpolitisk
generation som kommer att
förändra hur vi tänker om
företag.

Dagens unga har växt upp i en
period av enorm kulturell,
demografisk, politisk och
teknologisk förändring. Sedan
1990 har den internationella
migrationen gått upp med två
tredjedelar. De har växt upp i
samhällen som på ett helt nytt sätt
kännetecknas av mångfald och
förändring. I USA är amerikaner
under 25 den generation med
mest etnisk mångfald någonsin:
bara hälften av dem är vita, vilket
är en stor förändring.
Generation Z har betraktat alla
förändringar omkring sig genom
de sociala plattformar som de är
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helt och hållet uppvuxna med. Det
gör att alla proteströrelser som
har kännetecknat de senaste åren
har kommit dem inpå skinnen.
Från Greta Thunberg till metoo
och Black lives matter. Vi som är
äldre kanske tycker att de här
sakerna ”mest är på sociala
medier”. Men det är ju genom
sociala medier som Generation Z
lever sitt liv.
De har följt utvecklingen i alla
dessa frågor minut för minut
under sina mest formbara år.
Och ekonomiskt spelar det
faktiskt stor roll vad kidsen tycker.
Globalt uppgår Generation Z till

40 procent av alla konsumenter
enligt en studie från McKinsey &
Company. Dessutom är detta en
generation som i hög grad
uttrycker sin politik genom
konsumtion. Generation Z har till
exempel de senaste veckorna varit
väldigt drivande i kampanjer mot
kedjor och företag i USA i spåren
av Black lives matter. Det handlar
om sådant som att till exempel få
varuhus att lova att minst 15
procent av produkterna på deras
hyllor i framtiden ska komma från
företag ägda av svarta.
Generation Z är dessutom den
konsumentgeneration någonsin
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som har mest gemensamt globalt:
eftersom det kulturella landskap
som de lever i hela tiden blir mer
globalt. Detta ger dem också
ekonomisk makt. Ingen har väl
kunnat undvika att dagens svar på
Beatles är den sydkoreanska
popgruppen BTS. Och ja, de bär
makeup. Vilket till exempel bidrar
till att unga konsumenter har
börjat kräva att sminkföretag inte
längre ”utesluter män” i sin
marknadsföring.
Förr var det företagen som talade
om för tonåringarna vad som var
coolt. Nu är det tonåringarna som
berättar det för företagen. Greta

Thunberg är bara toppen på det i
och för sig smältande isberget.
Och alltihopa är i hög grad en
effekt av teknikförändringarna.
Det här är en generation där man
tar större intryck av vad kompisen
sänder på sin Youtubekanal än
alla andra former av medier. Det
går liksom inte att diktera vare sig
ett skönhetsideal eller något annat
uppifrån till dagens unga. I stället
är det de, som likt Greta
Thunberg, kommer att diktera
saker för företag
Alltihop har gjort att det inte på
samma sätt finns ett
utseendeideal att sträva efter för
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unga. Om du kikar på den sociala
plattformen Tiktok ser du en helt
ny bredd gällande vad som
uppfattas som vackert. Nej, det
går inte längre att som Victorias
Secret bygga ett varumärke på att
tala om för kvinnor hur de ska se
ut.
Låt oss kalla det för Gretaekonomin.
Katrine Marçal
katrine.marcal@dn.se

Säljarna griper
taget om
marknaden igen
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Bostadsmarknaden har
återhämtat sig tydligt sedan i
april och det är nu återigen
säljarna som har övertaget. Det
visar Fastighetsbyråns
Mäklarpanel, enligt ett
pressmeddelande.
– I april trodde både konsumenter
och mäklarna att coronapandemin
skulle leda till en minskad
efterfrågan på bostadsmarknaden.
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Nu är synen annorlunda. Man ser
att det fortsätter göras affärer,
efterfrågan är fortsatt stark och
priserna har inte sjunkit
nämnvärt. Vi kan se att corona
har haft en viss påverkan, framför
allt för bostadsrätter, men absolut
inte i den omfattning som vi
befarade initialt”, säger
Fastighetsbyråns vd Johan
Engström i en kommentar.
När mäklarna i juni får ange för
vilka bostadsmarknaden just nu
är mest fördelaktig – köparna (0)
eller säljarna (10) – blir snittet
5,22, upp från 4,25 i april. Det
innebär alltså att det nu är

säljarna som har övertaget igen. I
Stor-Stockholm är det dock ett
litet övertag för köparna, 4,72.
Mäklarna har även fått svara på
vad de tror om aktiviteten på
bostadsmarknaden i sommar.
Cirka hälften tror på en normal
aktivitet medan en tredjedel tror
på en ökad aktivitet jämfört med
en normal sommar. Stockholm
sticker ut med att hela 59 procent
av mäklarna tror att aktiviteten
kommer att vara högre än
normalt.
– Det är sannolikt att vi kommer
ha en högre aktivitet på vissa orter
i sommar, främst storstäderna,
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med fler bostadsaffärer än
normalt. Dels för att fler kommer
vara hemma under semestern,
dels för att fler faktiskt
omvärderat sitt boende och blivit
sugna på en förändring, utifrån
coronasituationen. Många har
varit hemma mer än vanligt, ser
att det fungerar att jobba på
distans och värderar kanske olika
faktorer av boendet lite
annorlunda”, säger Johan
Engström.
Mäklarpanelen är en webbenkät
som skickas till Fastighetsbyråns
cirka 1 100 mäklare runt om i
landet. Denna enkät genomfördes

den 9-15 april och totalt svarade
395 personer.
Direkt
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Vårdanställda
riskerar att inte få
planerad semester
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Förhandlingar pågår på många
platser i sista stund om
sommarsemestern för
vårdanställda.
– Om de fria resorna i Sverige
leder till ökad smittspridning
finns det risk för att våra
semestrar dras in, det är den
största osäkerheten just nu,
säger Sineva Ribeiro,

förbundsordförande för
Vårdförbundet.
Efter en vår av coronasmitta
väntar en sommarsemester utan
att stora arbetsgivare i olika
branscher infört några speciella
riktlinjer för semestrarna, visar en
rundringning som DN gjort.
Däremot ser det inte ut som att de
stora sjukhusen kommer att
kunna ge fyra veckors
sammanhängande semester, som
de anställda normalt har rätt till.
På intensivvårdsavdelningar runt
om i landet har många bara fått
tre veckors semester i rad, enligt
Sineva Ribeiro.
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– Det handlar om bristen på
sjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor i stort,
som gör att man drar tillbaka
semestrar som godkänts. Just nu
sker förhandlingar lokalt. Där
bjuds det mellan 8 000 och 25
000 kronor om du vill avstå en
semestervecka i sommar,
beroende på regionerna. Men vi
har också regioner som inte
erbjuder någonting alls, säger Vårdförbundets
förbundsordförande.
Kollektivavtalet säger att
vårdanställda har rätt till fyra
veckors sammanhängande

semester, men i avtalet står också
att om arbetsgivaren har särskilda
skäl så kan avtalet brytas.
– Det är vad vi förhandlar om nu:
om det finns särskilda skäl på en
viss arbetsplats. Man använder sig
av argument som ger ett coronaperspektiv och som utgår ifrån att
det här är ett problem bara i år,
men det är ett problem vi varit
med om under 20 års tid eftersom
det råder brist på sjuksköterskor
och barnmorskor, säger Sineva
Ribeiro.
Det är den grundläggande
anledningen till att
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semesterscheman inte går ihop,
menar hon.
Andra år löses problemet genom
att anställda på mer frivillig basis
än i år flyttar en semestervecka till
hösten, och då för en
kompensation för det.
– Vi säger att det bör finnas en
bonus för att flytta semestern, för
vi har medlemmar som mycket väl
kan tänka sig att flytta på en
vecka, men vi har också
medlemmar som inte har
möjlighet att göra det, säger
Sineva Ribeiro.

Senast en månad innan semestern
påbörjas måste arbetsgivaren ge
besked om den måste flyttas.
– Vi har medlemmar som sökt
semester i nästa vecka, men som
fortfarande inte vet om den blir av
eller inte. Då förhandlar vi lokalt
om skadestånd.
Om smittspridningen skulle öka
drastiskt, kan vårdpersonal då bli
inkallad i tjänst igen?
– Den som väl påbörjat sin
semester har rätt att ta ut den. Då
måste arbetsgivaren få tag i dig
innan du avbryter din semester.
Och då blir det hela också föremål
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för en förhandling, säger Sineva
Ribeiro.
Då är det kanske många
vårdanställda på semester som
stänger av mobiltelefonen i
sommar?
– Det är väldigt många som vet
precis hur de ska göra för att inte
bli nåbara, ja, så är det, säger
förbundsordföranden.
Och i år behöver våra medlemmar
sin semester mer än vanligt, för
vila och återhämtning, säger hon.
Torbjörn Petersson
torbjorn.petersson@dn.se

Så påverkas
semestrarna – fyra
exempel
Lastbils- och busstillverkaren
Scania:
– Vi har industrisemester som
planerat i fyra veckor. Vi stod stilla
i sex veckor och gick in i krisen
med ganska stor orderbok. Nu
jobbar vi övertid och tar också
någon lördag i anspråk för att
tillverka de fordonen före
semestrarna, säger Hans-Åke
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Danielsson, presstalesperson på
Scania.
Tjänstemännen, som är
permitterade på mellan 20 och 80
procent, uppmanas att ta
semester i sommar.
Telekombolaget Ericsson:
– Vi har hittills sett begränsad
påverkan på vår verksamhet och
har inte infört några speciella
semesterriktlinjer för våra
anställda i Sverige, säger Mikaela
Idermark, på bolagets
pressavdelning.
Apoteket:
– Vi har påverkats av
coronapandemin, vissa perioder

har det varit väldigt mycket
försäljning och i och med att du
förväntas stanna hemma när du
är sjuk så har vi tidvis haft
ändrade öppettider och en del
stängda apotek, säger Magnus
Frisk, ansvarig för extern
kommunikation Apoteket. Men de
anställda ser ut att få
sommarsemester ungefär som
tidigare år.
Klädjätten H&M:
– Det är ingen skillnad på hur våra
medarbetare på H&M Sverige
ansöker om semester i år från
tidigare år, säger Johanna Behrer,
presskontakt vid bolaget.
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– Så det finns absolut
anledningar att vara hoppfull,
säger innovationsforskaren
Mattias Axelson.
Coronapandemin har slagit hårt
mot många företag i Sverige och
resten av världen, och det kan
SÖNDAG 21 JUNI 2020
Storskaliga kriser kan innebära fortfarande bli värre. Krisen är
speciell på det sättet att den slår
att innovation blir lidande när
mot både utbud och efterfrågan
företag pressas av dålig
ekonomi. Men kriser kan också samtidigt, menar Mattias Axelson,
kräva lösningar på nya behov – som forskar och föreläser om
innovation vid Handelshögskolan
och snabbt accelerera
utveckling som annars skulle ta i Stockholm.
– Allt stannar upp samtidigt,
flera år.
vilket gör situationen väldigt
komplex, säger han.

Forskare:
Coronakrisen
skulle kunna bli ett
uppvaknande
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I sämre ekonomiska tider, som
kriser oftast leder till, har både
företag och investerare svårare att
våga satsa på nya idéer när fokus i
stället ligger på att rädda
kärnverksamheten. Samtidigt kan
en kris tvinga marknaden att
tänka nytt, när de gamla
ekonomiska kalkylerna inte längre
går ihop och när nya problem
kräver nya lösningar.
– I det korta perspektivet handlar
det mest om att accelerera
utvecklingen av innovation som
redan finns. Det är exempelvis
fantastiskt att se de digitala
lösningarna för skolundervisning,

där utveckling som normalt skulle
ta år nu gick på veckor, säger
Mattias Axelson.
Blir en kris utdragen tenderar
också helt ny, ”radikal” innovation
att främjas, inte minst om staten
kliver in som uppdragsgivare och
skjuter till medel för specialiserad
forskning.
– Andra världskriget är det mest
uppenbara exemplet, som var en
otrolig katalysator för innovation.
Jetmotorn, radarn och grunden
till den digitala datorn för att
nämna några, säger Mattias
Axelson.
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Den pågående krisen har i sin tur
blottat flera sårbara områden i
samhället, menar han, vilket
skulle kunna leda till påtagliga
strukturella förändringar.
– Det har exempelvis blivit väldigt
tydligt att vi behöver robusta
leverantörskedjor, och det kan
vara så att vi behöver mer
produktion i närområdet. Med
innovation inom automation och
logistik som följd.
Staten är grunden i
innovationssystemet och har en
viktig roll i utvecklingen vid en
kris, men mycket är också upp till
marknaden själv.

Generellt sett kan man dela upp
företags agerande vid ekonomiska
förluster i tre dimensioner, säger
Mattias Axelson. De kan antingen
välja att dra ner på sina
kostnader, sälja av hela eller delar
av verksamheten – eller satsa sig
ur krisen.
Han tar Volvo som exempel, som i
april meddelade att man inleder
ett samarbete med den tyska
lastbilsjätten Daimler för att
utveckla bränsleceller som
används i eldrivna fordon.
Den typen av
hållbarhetssatsningar skulle
visserligen kunna prioriteras bort
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i en kommande lågkonjunktur,
men enligt Mattias Axelson skulle
de också kunna komma att få vind
i seglen.
– Den här krisen skulle kunna bli
ett uppvaknande. Det är något
kollektivt, som visar vår sårbarhet
och att vi alla sitter ihop, säger
han.
Globala företag har oftast ett
långsiktigt tänkande och en viss
beredskap inför kriser vilket gör
att de kan klara sig relativt bra
trots stora ekonomiska smällar.
För mindre företag beror mycket
dels på hur hårt man drabbas och

hur goda de ekonomiska
marginalerna är.
– Många företag inom exempelvis
besöksnäringen eller
restaurangbranschen har ofta
svaga balansräkningar, samtidigt
som de i princip blev av med alla
kunder över en natt. Det måste
vara en mardröm att vara verksam
i de branscherna i dag.
Samtidigt menar han att de
duktiga och drivna personer i de
branscherna som förlorar sina
jobb inte lär hålla sig passiva
särskilt länge.
– De kommer sätta sig ned och
tänka nytt, hitta andra lösningar.
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Kanske med mer hänsyn till
hållbarhetsfrågor, och kanske
tillsammans med andra aktörer
som man tidigare inte samarbetat
med.
– Jag skulle bli förvånad om det
inte dyker upp nya samarbeten,
kanske att man i en region går
ihop för att rädda besöksnäringen
till exempel. Det ska bli
spännande att se vad som händer
när dammet har lagt sig, säger
Mattias Axelson.
Fredrik Tano
fredrik.tano@dn.se

Darja Isaksson:
Under en kris är
förändringsviljan
alltid störst
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Betydelsen av innovation ökar i
en kris, och när näringslivets
förutsättningar försämras får
staten en allt viktigare roll.
Det menar Darja Isaksson,
generaldirektör för
innovationsmyndigheten
Vinnova.
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Hur väl rustat är Sveriges
innovationssystem för att hantera
effekterna av coronakrisen?
– Förmågemässigt är vi väl
rustade. För att vara ett så litet
land har vi en världsunik bredd av
konkurrenskraftiga företag och
andra aktörer som jobbat
systematiskt med innovation
länge, och i nära samarbeten med
både forskare och andra företag.
Det betyder att de har väl
etablerade processer och
kompetenser, och är vana att
snabbt ändra riktning och testa
nya lösningar.

– Samtidigt bygger systemet
mycket på att vi har många små
innovativa företag som våra stora,
multinationella bolag vänder sig
till för att hitta lösningar på alla
möjliga olika problem. De här
mindre företagen har ingen
ekonomisk uthållighet och tillåts
de att gå under i krisen så får det
allvarliga konsekvenser för
Sveriges konkurrenskraft.
Vad kan och bör staten göra i det
här läget?
– När näringslivets investeringar
går ner blir statens så kallade
kontracykliska roll extremt viktig.
Det handlar dels om att gå in med
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medel, men också om att ha en
tanke med hur de medlen
fördelas. Innovation ska inte vara
toppstyrt från staten, men när
man vet vad som behöver hända
är det bra med övergripande mål
från politiken som ger företagen
incitament att investera.
– Ett svenskt exempel är nollvisionen i trafiken, en policy som
bidragit till en mängd forskning
och innovation som gjort både
fordon och trafikmiljön säkrare,
och nu har vi även ett mål om att
bli den industriella världens första
fossilfria land.
Vad gör Vinnova nu?

– Just nu har vi utlysningar för att
adressera de akuta symtomen av
krisen, men det har också blivit
tydligt att det behövs ännu mer
innovationssatsningar inom en
stor bredd av områden. Life
science, AI och säkra data,
finansmarknader, transporter,
logistik – listan kan göras ganska
lång. Och vi är regeringens
verktyg för att skapa
förutsättningar för det, genom att
ta ner den ekonomiska risken för
företagen och se till att de kan
mötas med både akademin,
offentliga sektorn, civilsamhället
och andra företag. För stora
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utmaningar kräver brett
samarbete.
– Vi har sedan tidigare fokus på
omställningen till ett hållbart
samhälle, vilket är väldigt
praktiskt nu. Vi har redan en
portfolio att utgå från på de flesta
områden som blivit mer relevanta
nu.
Har du exempel på tidigare
satsningar som kommer till nytta
nu?
– Sedan några år tillbaka har vi
exempelvis haft satsningar på
livslångt lärande, att redan
yrkesverksamma kan läsa digitalt
paketerade universitetskurser.

När lärosätena nu behövt
digitalisera sin undervisning
snabbt har de kunnat utgå från en
sedan tidigare stärkt förmåga,
vilket är glädjande att se.
– Samtidigt visar den här
pandemin att vi som land har
utmaningar med att få till stånd
nationella digitala tjänster. Hur
man säkert delar data mellan
individer och aktörer med
bibehållen integritet. Så det finns
viktiga områden där Sverige inte
är bäst i klassen.
Är det något område som blivit
relevant nu som ni inte haft så
mycket fokus på sedan tidigare?
1244

– Jag skulle inte säga att vi blivit
helt överrumplade av något, de
flesta frågorna fanns ändå på
radarn. Exempelvis hade
Folkhälsomyndigheten redan
innan krisen ansökt om medel
från oss för att med hjälp av AI
bedöma effekten av olika
strategier vid en pandemi, som
beviljades för några månader
sedan. Sedan har det ju blivit
mycket mer fokus på specifika
saker som industriers förmåga att
snabbt ställa om från en
produktion till en annan, och
betydelsen av motståndskraft och

beredskap i organisationer
överlag.
Tror du coronakrisen kommer
leda till ökat fokus på hållbarhet
och beredskap för framtida kriser?
– Under svåra förhållanden är
behovet av nya lösningar som
störst, och förändringsvilligheten i
samhället ökar. All kris är en
möjlighet, och vi väljer hur vi
använder den. Vi vet att vi hotas
av en kommande klimatkris, och
vi som är beslutsfattare nu är den
sista generationens ledare som
har chans att adressera den
utmaningen. Då behöver vi ta vara
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på alla öppningar som ges för
ökad omställning.
Kommer Vinnova i större
utsträckning finansiera projekt
som adresserar de stora samhällsutmaningarna framför de som har
potential att bli mest lönsamma?
– Jag skulle snarare säga att vi
blivit mer medvetna om hur de
faktiskt är samma sak. Vi bygger
konkurrenskraft genom att ha
förmåga att lösa problem, och det
enda som är nytt är att problemen
blivit mer komplexa och
sammanhängande.

Regeringen ska presentera en ny
forskningsproposition under hösten, vad hoppas du se i den?
– Det jag kan säga är att den är än
viktigare nu än den hade varit
annars. Om Sverige fortsätter
prioritera att vara en stark
kunskaps- och innovationsnation
så skapar vi förutsättningar för att
använda krisen till utveckling som
kan stärka oss.
Fredrik Tano
fredrik.tano@dn.se
Jonas Lindkvist
jonas.lindkvist@dn.se
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Björn Wiman: Efter
coronanationalismen
– dags för
klimatpatriotismen
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Drömmen att flyga över ett land
är äldre än drönarna. ”Det här
landet är klätt i granriskjortel och
gråstenströja”, noterar Nils
Holgersson när han från ryggen
på en gås ser ner på Sverige i
Selma Lagerlöfs klassiska
berättelse. ”Jag flyger över ett
land/Det mesta är skog/Och

byggvaruhus och miljonprogram”,
sjunger Lars Winnerbäck drygt
hundra år senare i ”Granit och
morän”.
Vad ser man i
helikopterperspektiv under årets
verkliga nationalhelg? I sin nya
bok ”Klimatkrisens Sverige. Så
förändras vårt land från norr till
söder” gör journalisten Erika
Bjerström en liknande resa som
Nils Holgersson, från den tinande
permafrosten och stigande
trädgränsen på Nuoljafjället i
Abisko ner till havshöjningen och
de eroderande stränderna på
Falsterbonäset i söder.
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Det är en skakande expedition,
genomförd med stark personlig
insats av en av Sveriges
kunnigaste och mest engagerade
klimatjournalister. Med gediget
stöd i forskningen visar Erika
Bjerström hur Sverige värms upp
snabbare än många andra
områden på jorden och hur detta
redan har förändrat vårt land.
Sommaren 2018 sinar brunnen på
hennes torp i Bergslagen,
julaftonskvällen 2019 hör hon
koltrasten sjunga på väg hem
genom Stockholms innerstad efter
att ha besökt midnattsmässan.
Under en reportageresa i fjällen

kommer tårarna, med insikten att
framtiden obönhörligt kommer att
bli en annan. Hon citerar Vilhelm
Mobergs skräckvision av ett dött
och tyst Sverige, med igenlagd och
obrukbar åkerjord, döda marker,
vatten utan fisk, stumma
sommarkvällar utan fågelsång.
Det är en svart, inverterad bild av
Evert Taubes ”Änglamark”, där
jorden vi ärvde och lunden den
gröna växer igen av ormbunkar
och nässlor. Det Erika Bjerström
berättar om är skrämmande in på
bara kroppen – som att betrakta
en bilkrock i slow motion med sig
själv som passagerare.
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Klimatzonerna förflyttar sig
genom Sverige med en rasande
takt – elva meter norrut om
dygnet. Det blir varmare. Men
också fulare och farligare. Nya
sjukdomar och smittor kommer
närmare för både djur och
människor. Renarna får för första
gången fästingar. Nya
blodsugande parasiter hotar
människan. I framtidens Sverige
kan nilfeber och denguefeber göra
entré. Coronakrisen är en
generalrepetition inför framtidens
smittoutbrott.
Trots sin starka känsla för naturen
är Erika Bjerström noga med sin

poäng. Klimatförändringarna i
Sverige handlar inte bara om
tundrahumlan, rödingen och
snöräven. Inte heller om hur
nässlorna slår ut blåklockorna
eller att lingon- och blåbärsris
minskar i skogarna. Klimatet är
inte endast en angelägenhet för
skogsmullar och fältbiologer.
Nej, framför allt handlar det om
hur människors liv förändras. Vår
hälsa. Vårt vardagsliv. Vårt
samhällssystem. Erika Bjerström
berättar om hur bostadshusen i
Norrköping evakueras när
grundvattennivåerna sjunker, hur
skolor och äldreboenden byggs
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om för att klara fler och värre
värmeböljor. Längs västkusten
ökar risken för jord- och lerskred,
som hotar inte bara människors
bostäder utan också samhällskritiska funktioner.
Det ger också en brutal bakgrund
till veckans yttrande från markoch miljödomstolen om att tillåta
utbyggnaden av oljebolaget
Preems raffinaderi i Lysekil, som
kommer att öka utsläppen av
koldioxid med runt en miljon ton
per år och i praktiken tillintetgöra
Sveriges möjligheter att nå målen
i Parisavtalet. Nyheten kom
samma dag som regeringen

beslutade att skjuta till fem
miljarder till SAS utan bindande
klimatkrav för flygbolaget, vilket
har varit en självklarhet i många
andra länder.
Det är besked som borde väcka
varje vettig människas vrede. I
Aktuellt citeras en av Preems
chefer från 2018: ”Om inte vi gör
det så kommer någon annan att
göra det.” Det är samma ömkliga
argument som använts i allt från
hyckleriet med den svenska
vapenexporten till krypandet i
handelsrelationerna med
skurkstater som Kina och
Saudiarabien.
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Det finns i detta sammanhang
anledning att påminna om
distinktionen mellan patriotism
och nationalism, de två orden som
ofta används som (obehagligt
klingande) synonymer. Men om
nationalismen är
nationalkänslans nattsida kan ju
patriotismen beskrivas som dess
ljusa sida; en nationalist är stolt
över sitt land oavsett hur det
agerar, en patriot gör allt som står
i sin makt för att ändra det som är
fel. Medan nationalismen endast
leder till aggressiv arrogans kan
patriotismen skapa en känsla av
förpliktelse och ansvar.

Det är det Erika Bjerströms bok
gör. Den väcker kärlek till det land
vi lever i – och en vilja att rädda
så mycket som möjligt av det som
kan gå förlorat. Rent konkret
innebär det att skapa en adekvat
klimatlagstiftning som kan sätta
stopp för vansinnigheter i stil med
Preems raffinaderiplaner, att
skärpa kraven på de
fossilberoende svenska företag
som nu ska räddas ur krisen och
att se till att Sverige klarar sina
klimatmål. Inget enskilt land kan
ensamt lösa klimatkrisen, men
Sverige kan visa vägen och göra
coronapandemin till den
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vändpunkt som världen länge har
behövt.
Därtill borde klimatfrågan passa
den framstegsvänliga
progressivitet som länge har
präglat självbilden i världens
modernaste land, där framtiden
alltid hyllats som viktigare än det
förflutna. I år firar vi en
midsommar till, låt vara med färre
folksamlingar, färre fleecetröjor
och färre starkölsflak i det fria än
vanligt. Men redan nästa år kan
pandemin vara borta, medan
klimatkrisen bara har börjat. Och
ingen gång blir det lika tydligt
som under årets ljusaste natt vad

det handlar om att bevara: det
korta stråket mellan plikt och
frihet, den livgivande växlingen
mellan årstiderna, balansen
mellan ljus och värme.
Kan vi gå från coronanationalism
till klimatpatriotism?
Kan vi låta bli?
Björn Wiman
bjorn.wiman@dn.se
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”Jag är övertygad
om att mördare
bara väntar på att
åka fast genom den
nya dna-tekniken”
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Katarina Wennstams nya
deckare, ”Dockorna”, är
brännande aktuell, i jakten på
förövaren används dna och
släktforskning. Boken är årets
sommarföljetong i DN Kultur
och inleds med att en man i

kulturbranschen ramlar nedför Mariaberget i Stockholm.
Stockholm, Södermalm. Strax
efter tio på förmiddagen kliver
Katarina Wennstam ut ur sin port.
Stannar till i försommarens
obönhörliga ljus. Filmstjärnestora
solglasögon. Hon hälsar glatt på
frisören på hörnet. Vår
kriminalpromenad kan börja.
Detta är hennes älskade
grannskap. Här bor hon med sina
barn i sekelskifteslägenheten där
hon på hemkontorsvis ”lallar runt
tills klockan blir två”. Men den
kuperade trakten kring
Mariatorget är också platsen för
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den blodiga inledningen, de
dramatiska turerna och
förbluffande vändningarna i
”Dockorna”. Hennes nya
spänningsroman och sommarens
cliffhangerfyllda DN-följetong.
I förra boken ”Vargen”, som
utspelar sig i Vitabergsparken ett
par fågelkilometer bort, får man
veta att en förövare ofta slår till
inom en begränsad radie från sitt
eget hem. Katarina Wennstam
själv låter den nya berättelsens
huvudperson Julian Gross ta sitt
sista andetag inte långt härifrån.
– Skulle polisen kartlägga mitt
arbete geografiskt skulle resultatet

likna profilen hos en misstänkt
gärningsman, säger hon på sitt
drastiskt pedagogiska vis; en
egenskap som gjort henne till en
av landets slagkraftigaste
debattörer.
Som när hon efter att Paolo
Roberto ertappats som sexköpare
skrev i Expressen att ”få saker är
så omanliga och patetiska som att
stå med 1 500 kronor i ena
handen och något annat kärt i den
andra”.
Hon har ett förflutet som
kriminalreporter på SVT men är
sedan länge objektivitetsbefriad
författare på heltid. Gjorde
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succéartad bokdebut 2002 med
Augustprisnominerade ”Flickan
och skulden”, ett reportage om de
då uppmärksammade
gruppvåldtäkterna. Sedan dess
har hon gett ut en rad böcker om
mäns brott mot kvinnor.
”Dockorna” är den tionde i en
serie kriminalromaner som ska
följas av ”åtminstone ett par titlar
till”. De säljer stort, trots att
stoffet är tungt, ofta fasansfullt
och dessutom delvis konstruerat
av verkliga fall. Mord, dråp,
övergrepp.
Blir deckarens spänning lite
välbehövligt socker i medicinen?

– Om det är ett taktiskt drag att
skriva deckare? Javisst! När jag
gjorde research för min tredje
bok, ”Smuts”, som skulle handla
om vanliga svenska snubbar som
köper sex, kände jag: men vänta
lite nu. Det här vill jag nå ut med
till fler än de redan frälsta.
Hennes klackar smattrar mot
trottoaren. Glitter från krossat
glas. Vi är på väg in i det hon
kallar ”Bermudatriangeln” där
”både Maria beroendecentrum
och Systembolaget på
Rosenlundsgatan ligger inom
promenadavstånd från
polishuset”.
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– Just sådana saker snappar man
upp när man rör sig i sitt
närområde. Jag har lämpligt nog
min egen bil parkerad under
polishuset, säger hon när vi
hunnit fram till vårt första stopp:
den väldiga
ordningsmaktskolossen på Torkel
Knutssonsgatan 20.
Interiörerna på Polismyndigheten
Stockholm City Södermalm, som
är den byråkratiska benämningen,
har hon haft tillgång till via en
kompis som en tid arbetade här.
– Vissa saker går inte att hitta på,
oavsett ens fantasiförmåga. Hur
dörren låter när den går igen i

arresten, att man kan höra de
dova skotten från skjutrummet
när man gått upp ur garaget.
Här arbetar flera av karaktärerna i
hennes kriminalromaner. Särskilt
hårt sliter en viss Charlotta Lugn.
Liksom författaren kommer
denna luttrade
kriminalkommissarie från
Göteborg. Också migränen delar
de. Därav de kraftiga
solglasögonen som skydd mot det
ohyggliga ljuset.
– Charlotta hatar liksom jag det
som andra kallar ”fint väder”. Det
bästa är när det är mulet och
grått.
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Katarina Wennstam växte upp i
det välbärgade Göteborgsområdet
Askim. Pappan var företagare i
kakelbranschen, mamman
jobbade på laboratorium på
Sahlgrenska sjukhuset. Tre
halvsyskon.
– Min barndom i villaförorten var
något av en ”skyddad verkstad”.
Men så kommer högstadiet. Hon
har i flera tidigare intervjuer
berättat om den traumatiska tiden
och vad hon tvingades utstå för att
hon vägrade att anpassa sig efter
förväntningarna på henne som
tjej. ”Jag hånglade med många
killar och blev utsatt för en gräslig

ryktesspridning, jag blev
horstämplad, mobbad och till slut
misshandlad”, som hon uttryckte
det här i DN häromåret.
– Som vuxen, och som etablerad
journalist och författare, kan jag
se hur de där upplevelserna
formade mig. Hur jag i dag på
något vis kämpar inte bara för alla
andra kvinnor som utsätts för
brott, utan också för den där
fjortonåringen som inte gjorde
något annat fel än att hon gillade
att hångla, och straffades hårt för
det.
– Vreden över att jag bedömdes så
annorlunda mot mina lika flitigt
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hånglande killkompisar har aldrig
lagt sig.
Vi fortsätter mot ”Dockornas”
dramatiska startpunkt på
Mariaberget. Jag säger att en av
hennes litterära
grundingredienser är de
noggranna beskrivningarna av
arbetet, polisernas men också
juristernas.
– Ja, på samma sätt som vi blir
upprörda av poliser som beter sig
åt helvete, så tror jag att det också
finns ett sug efter att läsa om hur
de gör sitt jobb och får någon fast.
Jag tror att vi alla är
privatspanare lite till mans.

– Och juridiken, där handlar det
nog om ett intresse för etik och
moral, säger Katarina Wennstam
när vi mellanlandar på en smal
refug mitt på den trafikrasande
Hornsgatan.
– Jag diskuterar ofta sådant med
mina barn. När det gäller George
Floyd och de andra offren för
polisvåldet i USA undrar de som
så många andra unga: hur kan det
komma sig att poliser får bruka
våld men inte demonstranterna?
Jag tror att det här vaknar väldigt
tidigt hos oss, intresset för rätt
och fel. Nu är det grönt!
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I den nya boken förklarar en
specialist mycket noggrant dnateknikens användning inom
brottsbekämpningen och
testresultatets olika grader av
bevisvärde. Detta blir en viktig
ingrediens i berättelsen.
– Det händer så oerhört mycket
hela tiden inom dna-området så
därför gjorde jag det till en
avgörande del av jakten på
förövaren. Jag är övertygad om att
det just nu sitter ett antal mördare
och våldtäktsmän i Sverige som
bara väntar på att åka fast, säger
Katarina Wennstam.

– Detta med släktforskning och
dna-spår i brottsutredningar är ju
dessutom som vi vet väldigt
aktuellt. När jag gjorde research
till ”Dockorna” pratade polis och
forensiker mycket om just
dubbelmordet i Linköping, och att
det har blivit löst bara nu i
dagarna är ju otroligt, och
fantastiskt. Jag fick lägga till
några rader om fallet i bokens
efterord.
Vi svänger in på Bastugatan.
– Nu är vi snart där, säger
Katarina Wennstam, platsen där
allting tar sin början. Där Julian
Gross faller mot sin död.
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– Jag ska visa er exakt hur brant
det är.
Mariabergets pittoreska kvarter är
som hämtade från ett kolorerat
vykort. Här har manusförfattaren
och branschkändisen Julian Gross
sin pampiga vindsvåning där han
håller det storslagna
femtioårspartyt som inleder
”Dockorna”. Lyxbubbel. Halsande
av tusenkronorswhisky. Men det
är något som plågar
födelsedagsbarnet. Ett gäng
skådespelarkamrater stämmer
upp i en elak parafras på Abbas
sjuttiotalsschlager ”Ring, ring” för
att påminna honom om att ingen

längre frågar efter hans
produktioner.
En föredetting alltså. Som, står
det klart redan i första kapitlet,
inte kommer att överleva mer än
några timmar efter femtiostrecket.
Ty han faller nedför den hisnande
branten som vi stirrar nedför nu,
efter att vi promenerat upp till
Mariabergets framkant. Platsen är
en utsiktspunkt där svärmande
par ristat in sina namn. Söder
Mälarstrands stenhårda mark
långt där nere. Rätt framför oss
Riddarfjärden. Stadshuset. Vad
var det som hände? Det är gåtan i
”Dockorna”.
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Det är inte första gången Katarina
Wennstam låter en kändis i
kultursvängen stå i fokus. I
spänningsromanen ”Alfahannen”
från 2010 är det en uppburen
skådis med namnet Jack Rappe
som berättelsen kretsar kring.
– Det var en metoohistoria sju år
innan hela rörelsen kom i gång.
Den handlade om några av de
män som senare skulle vara på
tapeten. Jag har ofta försökt
beskriva hur vissa män inom
kulturvärlden, som uppnått en
viss position med hjälp av ett
antal tittarsuccéer,
publikframgångar eller sålda

böcker, fått något som kan liknas
vid diplomatisk immunitet. ”Så
där behöver han vara för att
komma in i sin roll”, kan det låta.
Eller: ”Nu gjorde han helikoptern
framför sminköserna, alltså gud
vad han håller på!” Samtidigt som
kvinnor inom kulturvärlden som
till exempel dricker för mycket
blir utkastade på studs.
– Julian Gross är inte en av de
värsta. Han får inte längre
uppdrag för att hans tv-serier och
deckare är så blodiga,
sexualiserade och fokuserade på
kvinnokroppen. Det är som att
tiden sprungit ifrån honom, han
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har själv inte fattat det. Och det
tycker jag man kan se hos vissa av
de här kulturmännen i dag, att de
inte förstått att vi lever på
tjugohundratalet. Jag vet inte vad
jag ska kalla det, patetiskt,
beklämmande kanske. Det är en
sådan Julian Gross är. En som
inte fattat att tiden har gått.
Hon fortsätter:
– Men jag begriper inte att det
fortfarande finns människor som
undrande kan säga: ”Ja, vad nu
våldtäkt är?” Vi har en väldigt
tydlig lagstiftning i Sverige om
vad våldtäkt är, oavsett vad man

tycker om det ordet inom Svenska
Akademien.
– Visst är det ändå en vacker plats
för döden? Trilla inte nu, ropar
Katarina Wennstam åt DN:s
fotograf.
Vi lämnar den storslagna vyn över
vattnet och rör oss vidare i bokens
spår. Stegar in i Ivar LoJohanssons park,
proletärförfattaren som bodde
alldeles i närheten.
– Jag älskar Ivar Lo-Johansson!
Alltså jag som växte upp i det där
övre medelklassområdet, när jag
läste honom i tonåren var det som
att få en lektion i hur
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klassamhället och livet för kvinnor
har sett ut. Graviditeterna och
förlossningarna som tagit död på
kvinnor genom nästan hela den
svenska historien.
Kommer du från ett läsande hem?
– Ja, där fanns mycket böcker.
Framför allt var det min pappa
som gav mig kärleken till
läsandet. Han uppmanade mig att
läsa på andra språk, jag läste
mycket på engelska och försökte
också med spanska, som han själv
talade.
– Och några hus bort hade vi en
granne där jag brukade vara
barnvakt, egentligen inte för

pengarna utan för att hon hade
hela sin bokhylla full med
”Grottbjörnens folk” och Jackie
Collins-romaner. När jag läste
detta som föraktfullt kallas
tantsnusk så var det nog första
gången jag mötte böcker där
tjejers sexualitet fick ta plats.
Deras lust var lika viktig som
killarnas, deras orgasmer beskrevs
lika mycket som killarnas. Det var
inte de här ”Jack”-fantasierna,
säger Katarina Wennstam med
hälsning till Ulf Lundells
generationsroman.
I parken står en lekstuga där en
skärrad kvinna i ”Dockorna”
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gömmer sig när hon skymtat
mannen som våldtog henne i
Göteborg år 2003. Det är
romanens andra huvudspår, ett
dåtidsskikt sammanflätat med
samtiden. Jakten på en
våldtäktsman som letat upp
berusade kvinnor och drogspetsat
deras drinkar och kunnat komma
undan.
– Upprinnelsen till ”Dockorna”
var att jag ville beskriva hur synen
på berusade kvinnor som
sexbrottsoffer har förändrats.
Tidigare har män kunnat komma
undan i rättegångar genom att
säga: ”Jag trodde att hon ville för

hon bara låg där”, hur har den
ursäkten ens varit möjlig? Sedan
2018 har vi samtyckeslagen som
slår fast att sex är något som sker
mellan frivilliga parter. Jag vill
skildra att saker har blivit bättre.
Men vi får inte glömma var vi
kommer ifrån.
– Det finns så mycket fördomar
om hur vi tror att framför allt
kvinnor reagerar på brott. Ett
våldtäktsoffer ska klösa och skrika
och kämpa för sitt liv, hoppa ut ur
bilen eller göra som Jodie Foster i
”Anklagad” och skrika som ett
djur. Det är en farlig bild. Genom
åren har jag mött så många
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våldtäktsoffer som bär på väldigt
mycket skam över att de inte
förmådde göra motstånd. Ingen
blir förvånad över att någon bara
blir sittande efter ett terrordåd på
Drottninggatan, fast man kanske
borde springa därifrån för
lastbilen kan explodera. Sådant
förstår man. Men tjejen, som blir
paralyserad när hon blir inträngd
i ett hörn!
Det gnisslar i parkgrinden när vi
stiger ut på Bastugatan. Snart har
vi rört oss varvet runt.
– Medan man läser mina böcker
ska det vara lättsmält och man ska
vilja ta sig vidare i berättelsen.

Men sedan, i slutändan, ska det
finnas kvar en väldigt bitter
eftersmak av vad man har fått
veta, av vad man har fått insikt
om och kanske förstått lite mer av.
Du ser dig som en folkbildare?
– Absolut. Om jag på något sätt
har varit med om att bidra till att
människor får upp ögonen för
orättvisorna mellan könen och
hur sexualbrottsoffer blir
behandlade, så har jag gjort en
ärofull insats.
Pontus Dahlman

Katarina Wennstam.
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Författare och debattör. Född
1973. Uppvuxen i Askim,
Göteborg.
Bor: Stockholm.
Familj: Särbon Daniel Rosenlind,
familjeterapeut. Två egna barn
och tre bonusbarn, samtliga tonåringar.
Utbildning: Journalistlinjen på
Kaggeholms folkhögskola.
Anställd på SVT 1997–2007 som
kriminalreporter med inriktning på
rapportering om mäns våld mot
kvinnor.
Böcker i urval:
Reportageböckerna ”Flickan och
skulden” (2002), ”En riktig

våldtäktsman” (2004) och ”Flickan
och skammen” (2016).
Spänningsromanerna
”Smuts” (2007),
”Dödergök” (2008),
”Alfahannen” (2010), ”Stenhjärtat” (2013) och
”Vargen” (2019).
Priser: Advokatsamfundets
journalistpris 2003.
Begriplighetspriset och Svenska
FN-förbundets pris för mänskliga
rättigheter, båda 2019.
Aktuell: Med ”Dockorna”, som är
årets sommarföljetong i DN. Ges
ut i bokform den 17 augusti.
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Katarina Wennstams
3 sommarmåsten.
1 Grillkvällar. ”Jag har aldrig
begripit de som tror att grillning är
mansgöra. Jag och min gamla
klotgrill är ett, och ingen annan
kommer i närheten av min
grillning. Jag vågar dessutom
hävda att kvinnor inte bara grillar
mer miljövänligt, vi kan dessutom
göra det utan att allt annat
hushållsarbete behöver stå still
under tiden.”
2 Skriva dagbok. ”Under semestern hinner jag skriva mer

dagbok än de korta dagliga
anteckningar jag annars gör.
Sommaren innebär tid för
reflektion och ofta landar jag i
viktiga livsavgörande beslut när
jag får ro att tänka igenom saker.
Alla borde skriva dagbok, det är
ett bra sätt att lära känna sig
själv.”
3 Lyssna på Sommarpratarna i
P1. ”Innan jag själv
sommarpratade 2018 hade jag
inte riktigt förstått vilket oerhört
genomslag det här programmet
har. I år ser jag särskilt fram emot
Shima Niavarani, Cathrine
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Winnes, Staffan de Mistura och
Greta Thunberg.”

Birgitta Rubin:
Coronasäkrade
utställningar blommar
runt om i landet
SÖNDAG 21 JUNI 2020

Den svenska konstbranschen
pressas svårt av coronakrisen,
samtidigt som många gör allt
de kan för att publiken ändå ska
få uppleva konst. Särskilt
utomhusutställningar florerar
denna sommar, landet runt,
skriver Birgitta Rubin.
Coronakrisens inställa,
uppskjutna eller kringskurna
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utställningar denna vår har kastat
in den svenska konstbranschen i
en djup ekonomisk kris. De
oroande effekterna utreds i
tidskrifterna Artlovers och
Konstnärens senaste nummer, där
en enkätundersökning bland
annat visar att 70 procent av de
svarande konstnärerna står
utanför a-kassesystemet och att
krisstöden är särskilt illa
anpassade till konstscenens
brokiga organisationsformer.
Samtidigt är jag tagen av all
kreativitet och alla ansträngningar
som konstnärer, gallerier,
föreningar och institutioner

uppvisar, för att publiken trots allt
ska kunna se konst. Nu i sommar
har museer och konsthallar
återöppnat slag i slag, och jag vill
lova att det finns massor att
uppleva. Coronasäkert, eller i alla
fall coronasäkrare, i linje med
Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Handsprit, extra städning,
förhandsbokning och
utomhusaktiviteter är legio, för att
begränsa smittspridningen och
underlätta social distans.
Moderna museet flyttar
exempelvis ut sin barnverksamhet
till trädgården under
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sommarlovet, Arkdes har berikat
Exercisplan med den grönskande
installationen ”Infield” och
utanför Norrköpings
konstmuseum växer Cecilia
Edefalks blomsteräng, med
bänkar och bikupa till både
publikens och de pollinerande
insekternas lov.
De digitala alternativen fortsätter
också att frodas och blir allt
proffsigare. Borås konstmuseum
har exempelvis anlitat
konstnärerna Lena Mattsson och
Ola Åstrand för att sammanställa
en serie mobilfilmer av
kulturarbetare; intima

inifrånberättelser om hur
coronavåren påverkat dem,
tillgängliga på hemsidan. Duon
Lundahl & Seitl lanserar
onlineverket ”AmissingRoom” där
hemmiljön kan aktiveras och
gratisappen ”Bella Runes portal”
låter oss se virtuella skulpturer i
Västerås stadsmiljö.
Men framför allt hör
skulpturutställningar utomhus
sommaren till och
coronapandemin har bidragit till
både större och fler initiativ än
någonsin.
Efter vårens begränsningar och
stiltje kände till exempel
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galleristen Ola Gustafsson ett
behov av publikkontakt och har
tidigarelagt sin satsning Elastic
Rural i den lilla bruksorten
Jädraås. I huvudstaden satsar
Trafikkontoret extra mycket på
offentlig konst denna sommar, i
samarbete med Stockholm konst,
för att även riskgrupper enkelt ska
få ta del av samtidskonst. Min
lista med tio skulpturparker och
utomhusutställningar visar på en
stor variation och utbredning i
landet – där flertalet av dessa
utflyktsmål dessutom lägger till
underbara naturupplevelser.

Själv tänker jag med tacksamhet
på dessa seriösa och generösa
initiativ, som många gånger
bygger på ideella insatser. Jag
instämmer i vad flera i branschen
understrukit – vikten av att vi nu
solidariskt stöttar och investerar i
såväl konstverk som entréavgifter,
för att rädda vår mångfacetterade
och vitala svenska konstscen.
Birgitta Rubin
birgitta.rubin@dn.se
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