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Först något om sverigedemokraterna och 
arbetsrätten
Regeringen har fått in svar på remisssen om arbetsrätten. Och den lär 
nu grubbla på vad som ska göras. Vänsterpartiledarens förslag att 
avsätta Löfven lär knappast leda till att en ny borgerlig regering med 
stöd av sverigedemokraterna kommer att bli bättre för LO. 

Vänssterpartiledaren bör istället hjälpa LO att få till överenskommel-
ser mellan parterna så att man undviker besvärliga lagar. 

Parterna vill inte ha lagliga minimilöner utan vill ordna lönerna själva.
Och arbetsmiljöproblemen tycks bäst ordnas av parterna under över-
gripande lagar.

”Därför hoppas jag på seger för Donald 
Trump”
DN TISDAG 3 NOVEMBER 2020

"DN. DEBATT 201103
Presidentvalet är inte i första hand en uppgörelse mellan Donald 
Trump och Joe Biden. Det är en kamp mellan två olika ideologier 
där mina sympatier ligger hos den konservativa republikanska 
rörelsen. För bara något decennium sedan hade det inte varit 
självklart för mig och många andra socialkonservativa patrioter, 
skriver Mattias Karlsson (SD).

Inget annat enskilt land har en större kulturell och politisk inverkan på 
Sverige och resten av världen än USA har. Utgången i det amerikanska 
presidentvalet kommer att påverka livet för hundratals miljoner 
människor. Att den amerikanska valkampanjen till stor del skildras 
som en medial dokusåpa med de bägge presidentkandidaterna som 
deltagare, där enormt fokus läggs på personlighetsdrag, lösryckta citat, 
familjerelationer med mera, är mot denna bakgrund tragiskt.

Den personliga karaktären hos USA:s näste president är inte 
betydelselös. Hade valet handlat om vilken av kandidaterna som har 
charmigast personlighet hade jag nog valt att inte ta ställning alls, 
eftersom bägge kandidaterna har uppenbara om än delvis olika 
karaktärsbrister. Det amerikanska valet är dock, den mediala bilden till 
trots, inte i första hand en uppgörelse mellan Donald Trump och Joe 
Biden. Det är en kamp mellan två olika rörelser och två olika 
ideologier. I det valet ligger i dag mitt stöd och mina sympatier hos 
den konservativa republikanska rörelsen.

För bara något decennium sedan hade det valet inte varit självklart för 
mig och många andra socialkonservativa patrioter. Det demokratiska 
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partiet behöll länge en socialkonservativ ådra, och det republikanska 
partiet präglades länge av kallhamrad neokonservatism och 
nyliberalism.

Då var det Republikanerna som förespråkade öppna gränser och 
globalism, alldeles oavsett vilka konsekvenser det fick för den 
amerikanska arbetarklassen. Då var det Republikanerna som stod 
närmast det militärindustriella komplexet, och som var mest benägna 
att starta krig på olika platser i världen med åtföljande flyktingvågor 
över Europa som följd. I dag är rollerna ombytta.

Joe Biden vill ge medborgarskap till 11 miljoner illegala invandrare, 
vilket naturligtvis kommer att leda till mer illegal invandring. Under 
sin tid som vicepresident under Barack Obama medverkade han till 
och med till att beväpna al-Qaida-anslutna grupper i Syrien. Den 
konservativa regeringen under Trump är å andra sidan en av få 
amerikanska regeringar som har lyckats motstå frestelsen att samla 
nationen bakom sig genom att starta nya krig. I stället har man lagt 
enorma resurser på att ta hand om krigsveteranerna, och man har 
lyckats få i gång fredsprocesser i Mellanöstern som knappt någon 
trodde var möjliga.

Demokraternas vänsterfalang är i dag starkare och mer radikal än 
vad den kanske någonsin varit. I likhet med den europeiska vänstern 
har man omfamnat den revolutionära identitetspolitiken med hull och 
hår. Sammanhållande patriotism och likhet inför lagen har bytts mot 
radikalfeminism, rasifieringsteorier, krav på särlagstiftning för olika 
grupper och en iver att riva ned och smutskasta landets historia och 
institutioner, på ett sätt som nästan för tankarna till Maos kultur-
revolution. I månandet om sina revolutionära element har även stödet 
för lag och ordning fått stryka på foten. Över hela landet har ledande 
demokrater framfört krav på att avveckla polisen och tagit våldsamma 
demonstranter i försvar. Joe Bidens vicepresidentkandidat Kamala 
Harris, som enligt den oberoende granskningsorganisationen Govtrack 

är den mest vänsterorienterade ledamoten i hela den amerikanska 
senaten, har till och med jämfört USA:s gränspolis med Ku Klux Klan.

I kölvattnet av detta har Demokraternas tidigare stöd för yttrandefri-
heten försvagats. Demokraterna är i dag mycket mer benägna än 
Republikanerna att stödja olika former av censur på internet och att 
försöka hindra oliktänkande från att tala vid landets universitet.

På sysselsättningsområdet nådde den konservativa regeringen 
historiska nivåer innan coronakrisen slog till. Andelen kvinnor som 
startade nya företag hade aldrig varit så hög, och andelen afroameri-
kaner som var utan arbete hade aldrig varit så låg. Även med corona-
krisen i beaktande uppger en majoritet av amerikanerna att de har det 
bättre i dag än för fyra år sedan. Demokraterna vill riva upp en stor del 
av de reformer som legat till grund för dessa framsteg. Bland annat 
genom att kraftigt höja företagsbeskattningen.

Sammantaget riskerar en valseger för den amerikanska vänstern 
att allvarligt destabilisera och försvaga landets fundament och 
ekonomi. Detta är allvarligt, inte minst därför att alla tecken tyder på 
att västvärlden är på väg att dras in i ett nytt kallt krig med det 
kommunistiska Kina.

Ska väst kunna stå emot kommunist-Kinas alltmer aggressiva ambi-
tioner är ett starkt USA med ett kompromisslöst antikommunistiskt 
ledarskap oundgängligt.

Därför hoppas jag på en republikansk valseger.

Mattias Karlsson (SD) , internationell sekreterare och tidigare 
gruppledare "
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"LO:s självklara makt är passé
DN TISDAG 27 OKTOBER 2020

I början av millenniet stormade det ofta kring journalisten Ebba von 
Sydow, som numera även heter Kleberg. En gång hade hon en dyr 
handväska. En annan sade hon sig vara arbetarklass, eller rättade sagt 
att hon tillhörde den arbetande klassen, eftersom både hon och hennes 
föräldrar jobbade mycket.

Det senare blev inte bara en diskussion för de närmast berörda, utan 
vandrade hela vägen in i rikspolitiken. Under Almedalsveckan 2005 
undrade Socialdemokraternas dåvarande partisekreterare, Marita 
Ulvskog, hur man kunde kalla sig för arbetarklass när ens föräldrar är 
läkare och skeppsmäklare.

En rimligare fråga är varför regeringspartiet tyckte att det var mödan 
värt att kommentera en enskild persons klasstillhörighet. Och här är vi 
hänvisade till gissningar.

Det kan ha berott på att detta inte var jättelångt efter att Moderaterna 
började marknadsföra sig som det nya arbetarpartiet, vilket S-poli-
tikerna sannolikt ville mota i grind. Men det skulle också kunna bottna 
i att samhällsutvecklingen redan då medförde att både arbetarrörelsens 
politiska och fackliga gren förlorade mark. Det handlade kanske 
framför allt om det som brukar kallas för problemformulerings-
privilegiet, vilket von Sydows uttalande inte bara ringade in, utan blev 
en symbol för.

I dag, 15 år senare, märks förändringen ännu mer. Ett exempel är den 
senaste regeringsbildningen, när Socialdemokraterna för första gången 

tvingades förhandla med stödpartier som satte hårt mot hårt. Ett annat 
var när Svenskt näringsliv nyligen gjorde upp med tjänstemännens 
PTK om arbetsrätten, trots att LO sagt nej, varpå många troligtvis 
utgick ifrån att avtalet skulle hamna i papperskorgen. Inte minst LO.

Men det är inte så dagens maktförhållanden ser ut. För även om det 
inte alltid framkommer i debatten är LO bara en av tre fackliga 
paraplyorganisationer, vars förbund har ett medlemsantal på 1,4 
miljoner. De andra två, TCO och Saco, representerar över två miljoner 
medlemmar, och de säger ja till PTK:s och Svenskt näringslivs förslag.

Till det ska läggas att TCO och Saco växer stadigt, sett till antalet 
medlemmar, medan LO krymper. Sedan i fjol är TCO större än LO, 
och som tidningen Arbetet konstaterar är den typiska fackmedlemmen 
i dag en tjänsteman.

Om man därmed ska kalla dessa för arbetare är en annan diskussion, 
som inte känns särskilt relevant. Det som däremot står klart är att LO 
inte längre är arbetstagarnas främsta representant och att LO:s roll som 
Svenskt näringslivs huvudsakliga motpart är passé.

På arbetsmarknaden 2020 är TCO och Saco minst lika viktiga. 

Tillsammans för de majoriteten av arbetstagarnas talan.

Susanne Nyström
susanne.nystrom@dn.se " 
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" Förslagen om arbetsrätten får kritik – och 
tummen upp
DN TISDAG 27 OKTOBER 2020

Arbetsgivarna gillar förslagen till utvidgade förtursregler i den 
statliga utredningen om arbetsrätten, men gör tummen ner för 
mer kompetensutveckling. 

De fackliga organisationerna säger nej, LO talar om den största 
försämringen på flera decennier.

Den så kallade Toijerska utredningen från i somras är en följd av 
januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Här 
talas om att arbetsrätten ska ”anpassas efter dagens arbetsmarknad.”

Utredningens förslag skulle bli lag från 2022, om arbetsmarknadens 
parter inte kunde komma överens. Och det gick bara till dels. PTK, 
som företräder tjänstemän inom TCO och Saco, enades med Svenskt 
Näringsliv, men LO ställde sig utanför. 

Nu har saken flyttats till politikerna, som ska avgöra vilken modell 
man vill gå vidare med – parternas eller den statliga utredningens.

Den senare föreslår bland annat obligatorisk kompetensutveckling, 
billigare uppsägningar, en del förbättringar för visstidsanställda och att 
alla företag ska få göra fem undantag från regeln ”sist in först ut” i 
lagen om anställningsskydd, las.

På måndagen, sista dagen för remissvar, kom Svenskt Näringsliv med 
sitt yttrande. Man tycker både bu och bä – men vill ha förslaget om 
inte det egna avtalet med PTK kan bli underlag för lagstiftning.

– Oavsett vilket så är det avgörande att förändringarna blir verklighet 
under innevarande mandatperiod, säger vice vd Mattias Dahl i ett 
pressmeddelande.

Svenskt Näringsliv ser positivt på till exempel de ändrade turordnings-
reglerna och att det inte ska gå att ogiltigförklara en uppsägning på 
företag med upp till 15 anställda. Organisationen gillar inte höjda 
skadestånd vid uppsägning eller avsked och menar att förslaget om 
kompetensutveckling är allt för långtgående.

En annan arbetsgivarorganisation, Sveriges kommuner och regioner, är 
inne på samma linje.

SKR vill hellre än ett visst antal personer ha procenttal när det gäller 
turordningsreglerna – så är det i Svenskt Näringslivs och PTK:s -
överenskommelse. SKR säger helt nej till ansvaret för kompetens-
utveckling.  

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig i 
SKR:s styrelse, och går emot hela utredningsförslaget.

Både akademikerorganisationen Saco och tjänstemännens TCO 
avstyrker utredningen i sin helhet. Dessa båda ingår i PTK, som ju 
kommit överens på egen hand med Svenskt Näringsliv och därför inte 
ger något remissvar alls. 
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LO menar att förslagen innebär de största försämringarna på mer än 40 
år. 

– Jobbar du på ett företag med 15 anställda eller färre försvinner din 
anställningstrygghet helt. I praktiken innebär det att du kan bli 
provanställd på livstid, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson i 
ett pressmeddelande. 
 
LO:s styrelse kommenterar också avtalet mellan PTK och Svenskt 
Näringsliv, och hävdar att det aldrig kan vara giltigt eller ligga till 
grund för nya lagar om inte LO är med.

Konjunkturinstitutet påpekar att den Toijerska utredningens förslag 
kan innebära ökad arbetslöshet hos äldre.

KI föreslår därför att arbetslöshetsersättningen ska kunna betalas ut 
under en längre tid än i dag.

En tung aktör är Medlingsinstitutet, som hellre vill ha avtalslösningar 
mellan parter än utredningens förslag. Man påpekar att det nu finns en 
bra grund för ”större delen av arbetsmarknaden”. Detta i form av 
avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv och motsvarande överens-
kommelser sedan tidigare för den offentliga sektorn.

Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se "

" Strid om arbetsrätt ser ut att ge medvind 
för Vänsterpartiet
DN ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Väljarstödet för Vänsterpartiet ökar samtidigt som Socialdemo-
kraternas negativa opinionstrend fortsätter. Det visar DN/Ipsos 
oktobermätning. – Vänsterpartiet har vunnit på fajten kring 
arbetsrätten, säger Nicklas Källebring på Ipsos.

Statsminister Stefan Löfven (S) har ett hot om misstroende riktat mot 
sig och det är Jonas Sjöstedt (V) som har fingret på avtryckaren. Om 
inte Löfven drar tillbaka de utredda förslagen om ändringar i lagen om 
anställningsskydd (las) så går V samman med högeroppositionen och 
fäller regeringen.

Denna konflikt har avsatt spår i DN/Ipsos senaste väljarbarometer, 
enligt opinionsanalytiker Nicklas Källebring.

– Striden om las har gett Vänsterpartiet uppmärksamhet. Partiet vinner 
väljare från Socialdemokraterna samtidigt man mobiliserar egna 
väljare som har legat på soffan, säger Nicklas Källebring. 

V får 11 procent i mätningen jämfört med 9 förra månaden. Det är den 
högsta noteringen för partiet sedan i mars och mycket nära de bästa 
noteringarna under hela Jonas Sjöstedts tid som partiledare. Den tiden 
tar slut på lördag när Nooshi Dadgostar ska väljas till hans efterträda-
re. 
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Förändringen för S sedan förra månaden är liten men bekräftar att 
partiet fortsätter att dala från höjderna i våras när coronakrisen fick fler 
väljare att sluta upp bakom statsministern och hans parti. I oktober 
svarar 25 procent av väljarna att de skulle rösta på S.

– Det är bara ett par procentenheter kvar till att hela coronaeffekten för 
Socialdemokraterna ska vara utraderad, säger Nicklas Källebring.

Mätningen fördjupar också bilden av Liberalerna som ett parti som 
inte förmår attrahera väljare. För femte månaden i rad hamnar L under 
fyraprocentspärren till riksdagen. Ett så utsatt läge har partiet inte varit 
i någon gång tidigare sedan DN/Ipsos mätningar startade 1979.

Noterbart är också att Moderaterna med 21 procent får sitt största 
väljarstöd sedan maj 2018. Nicklas Källebring konstaterar ett visst 
väljarflöde till M från SD som landar på 20 procent.

För övriga partier är förändringarna också små. Miljöpartiet får årets 
bästa notering som avrundas till 5 procent. Efter en viss svacka under 
året är Centern tillbaka på 9 procent, starkaste stödet sedan januari. 

Långsiktigt har Kristdemokraterna en svagt negativ trend, med 6 
procent i oktober. 

Hans Rosén
hans.rosen@dn.se "

" Djup misstro mot EU:s nya lagförslag om 
minimilöner
DN TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Trots hårt svenskt motstånd lägger EU-kommissionen fram ett 
lagförslag om minimilöner. Kommissionen lovar att den nordiska 
modellen med kollektivavtal kan bestå, men det litar inte svenska 
Europaparlamentariker på.

De senaste årtiondena har ojämlikheten på arbetsmarknaden ökat i 
många medlemsstater, löneskillnaderna har blivit större och en allt 
större andel av de anställda har en lön som är svår att försörja sig på, 
skriver EU-kommissionen i inledningen till sitt förslag om minimi-
löner. 

Kommissionen förklarar att syftet med direktivet därför är att se till att 
löntagare i EU skyddas av en tillräcklig minimilön. Några nivåer anges 
inte.

Kommissionen skriver också att situationen är bättre i länder där 
arbetsmarknadens parter förhandlar om kollektivavtal. Därför 
löper som en röd tråd genom hela förslaget att kollektivavtal är 
något bra, som kommissionen vill se mer av inom unionen.

Direktivet hyllar alltså det som brukar kallas den svenska 
modellen. Dessutom står tydligt att EU-kommissionen inte vill tvinga 
fram lagstadgade minimilöner i medlemsstater där sådana inte finns i 
dag.
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Det beskedet lugnar inte svenska Europaparlamentariker.

– Grundproblemet är att det inte finns något som undantar Sverige från 
förpliktelsen att garantera alla arbetstagare minimilön. Huruvida vi gör 
det eller inte blir upp till EU-domstolen att tolka. Vi ska varken ha 
politisk inblandning eller juridisk inblandning i lönebildningen, säger 
Johan Danielsson (S).

Han ser ett stort problem i att EU-kommissionen ger sig in på ett 
område som medlemsstaterna ska lösa. Kommissionen argumenterar å 
sin sida för att man visst har rätt att göra det och hänvisar till flera 
paragrafer i fördraget.

– Den argumentationen är minst sagt grund, säger Johan Danielsson.
Han pekar även på att kommissionens förslag, som hänvisar till 
internationella modeller, inte automatiskt minskar löneskillnaderna 
mellan medlemsstaterna.

– I Tyskland skulle minimilönen höjas med över 30 kronor medan i 
Rumänien inte ens med 50 öre.

EU-kommissionens förslag är i två delar.

Den del som omfattar alla medlemsstater handlar bland annat om:

• att vidta åtgärder för att öka andelen anställda som täcks av 
kollektivavtal.
• att bättre kontrollera att arbetsgivare följer kollektivavtal eller 
minimilöner.
• att årligen rapportera statistik över de lägsta lönerna till 
kommissionen.

För länder som enbart har lagstadgade minimilöner (alltså inte 
Sverige) gäller dessutom:

• att begränsa möjligheten till undantag från minimilönen.
• att se till att arbetsmarknaden parter involveras i lönesättningen.
• att öka möjligheten för myndigheter att övervaka att minimilönerna 

följs, med mera.

Abir Al-Sahlani (C) anser att EU-kommissionen spelar juridisk 
roulette när man lägger fram förslaget.

– Kommer det här vara hållbart rättsligt i en domstol? Förmodligen 
inte. EU är redan en integrerad arbetsmarknad. Hur ska man förklara 
att i ett land har man denna minimilön medan vi i Sverige har en annan 
nivå, säger hon.

Hon anser att åtgärder för löntagare som lever i fattigdom måste ske i 
respektive land, inte på EU-nivå.

– En välfärdsstat måste byggas av nationella ledare i sina hemländer. 
EU kan inte vara trollstaven som ska fixa dina fattigdomsproblem, 
säger Abir Al-Sahlani.

Även om EU-kommissionen generellt hyllar modellen med kollektiv-
avtal ser den också brister. Till exempel omfattar kollektivavtalen inte 
alla anställda. Andelen som inte täcks är mellan 10 och 20 procent i 
fyra länder. I ett land, Cypern, jobbar hela 55 procent av de anställda 
utan kollektivavtal.
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Abir Al-Sahlani framhåller att mer kan göras för den tiondel av 
svenska arbetskraften som inte omfattas av kollektivavtal. Men 
tillägger att det ska ”EU inte lägga sig i”.

Om förslaget går igenom i Europaparlamentet är oklart. De stora 
partigrupperna är splittrade i frågan. I EU:s andra lagstiftande organ 
finns också motstånd. Här har 15 medlemsstater (av 27) sagt att man 
vill ha rekommendationer om minimilöner, inte lagförslag.

Pia Gripenberg "

"Fakta. Minimilöner i EU
Lagstadgade minimilöner finns i 21 medlemsstater. Flera av dessa har 
även modellen med kollektivavtal.

I Sverige, Danmark, Finland, Italien, Cypern och Österrike är det 
enbart arbetsmarknadens parter som bestämmer lönerna i kollektiv-
avtal.

9,4 procent av arbetstagarna i EU levde 2018 i fattigdom trots att de 
hade förvärvsarbete.

Internationellt definieras minimilön ofta som 60 procent av 
medianlönen och/eller 50 procent av genomsnittslönen.

Källa: EU-kommissionen " 

"Små företag klarar inte arbetsmiljön – 
anställda riskerar att skadas
DN TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Företag med få anställda misslyckas med att se över arbetsplatsen, 
visar en granskning från Arbetsmiljöverket. Där riskerar anställ-
da att drabbas av arbetsskador. – Det här är jätteallvarligt, men 
förvånar mig inte, säger generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem 
till DN. 

Många arbetsplatser brister i att undersöka och bedöma risker för 
belastningsskador systematiskt. Det är uppgifter som har framkommit 
efter att närmare 1 400 arbetsplatser i Sverige har inspekterats av 
Arbetsmiljöverket. 

Särskilt företag med få anställda har pekats ut i inspektionen. Där 
menar Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem att 
insatserna lätt kan glömmas bort när arbetsplatsen saknar en systema-
tik i att bedöma risker. 

– Jag är inte på något sätt förvånad då det här med belastningsskador 
är lite lurigt eftersom att man måste ha kunskap om hur man synliggör 
dem. Man ser ofta inte effekterna med en gång och har man mindre 
företag så kanske en hr-avdelning eller företagshälsovård saknas som 
annars jobbar mer systematiskt med sådana frågor, säger hon. 

Resultatet av inspektionen visar att fler än hälften av alla arbetsplatser 
med 5 till 19 anställda uppvisar brister i sin hantering av risker för 
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belastningsskador. Men myndigheten har även identifierat brister på 
arbetsplatser med 20 till 49 medarbetare.

Det gäller för arbetsplatser inom bland annat detaljhandel, bilverk-
städer, restauranger och företag inom tillverkningsindustrin. 

Erna Zelmin-Ekenhem ser resultatet som oroväckande. Varje 
arbetsgivare är enligt lag skyldig att säkerställa en god arbetsmiljö för 
sina anställda och måste därför bli bättre på att se över detta, menar 
hon. 

– Det är viktigt att arbetsgivarna vidtar åtgärder för att så många som 
möjligt ska hålla ett helt arbetsliv. Ingen ska behöva bli sjuk eller 
skadad på grund av sitt jobb, säger Erna Zelmin-Ekenhem, general-
direktör vid Arbetsmiljöverket.

Sammanlagt är det 46 procent av de arbetsplatser som myndigheten 
undersökt som har fått en eller flera anmärkningar när det gäller sin 
hantering kring risker. Flera branscher har därefter fått krav på 
förändring, en av dem som har fått flest är handels- och restaurang-
verksamheter. 

Generaldirektören menar att bland de undersökta småföretagen finns 
en stor efterfrågan av mer kunskap – resultaten av inspektionerna har 
därför mottagits positivt. 

– Det finns ett sådant engagemang hos våra mindre företag. Därför är 
det oerhört viktigt att synliggöra den här problematiken genom vår 
EU-gemensamma insats. Steg ett är att informera, för det handlar i de 
allra flesta fall om en okunskap. För ensamföretagare till exempel är 

det så mycket man ska få att gå ihop i vardagen, särskilt när vi pratar 
om liv och hälsa. 

– Men i dag förväntas vi även att arbeta längre i livet, det blir då 
viktigare än någonsin att informera om arbetsskador och felbelast-
ningar. Det kostar individen och företaget både fysiska och 
ekonomiska konsekvenser. 

Erna Zelmin-Ekenhem förklarar att Arbetsmiljöverket har inlett ett 
treårigt arbete där syftet är att försöka minska antalet belastnings-
skador. Inspektionen var ett första steg i att minska de 15 procent i 
Sverige som myndigheten i dag beräknar ha någon typ av besvär. 

– Vi har valt att inrikta oss på särskilt små och medelstora företag för 
att det är de som oftast saknar företagshälsovård. Men det är viktigt för 
alla arbetsställen att ta del av den information som finns på vår 
hemsida. Där har vi bland annat satt upp en checklista som man som 
företagare kan bocka av för att försäkra sig om en god arbetsmiljö och 
ergonomi. 

– Vi är vanemänniskor, så det tar kanske lite tid att ställa om, säger 
hon. 

Johanna Sundbeck
johanna.sundbeck@dn.se "

"Fakta. Så ska arbetsgivaren säkerställa arbetsmiljön
Belastningsskador hör till de vanligaste arbetsrelaterade 
hälsoproblemen i Sverige och övriga Europa. Bland anmälda 
arbetssjukdomar dominerar belastningsskador för både kvinnor och 
män.
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Skador kan dock se olika ut för kvinnor och män, även när de har 
samma yrke. Den viktigaste förklaringen till det är att kvinnor och 
män har olika arbetsuppgifter och blir därför utsatta för olika former 
av belastning.

Arbetsgivaren ska alltid säkerställa arbetsmiljön. Det förebyggande 
arbete som ska göras för att minska risken för belastningsskador är 
följande:

1 Identifiera risker för belastningsskador som finns på arbetsplatsen.
2 Undersöka riskerna och göra en riskbedömning.
3 Vidta eventuella åtgärder för att minimera riskerna och dokumentera 
resultatet.
4 Informera och utbilda medarbetarna om hur de arbetar säkert. " 

" S väljer parternas överenskommelse
Arbetsmarknadsnytt 29 oktober 2020 - 08:10

Socialdemokraterna säger nej till LAS-utredningen. Istället vill 
partiet att förändringarna i arbetsrätten ska utgå från parternas 
överenskommelse.

”Socialdemokraternas verkställande utskott har ställt sig bakom att en 
förändring av anställningsskydd och omställning ska ske utifrån 
parternas överenskommelse, i stället för den så kallade Toijer-
utredningen”, skriver Stefan Löfven på Facebook och fortsätter:

”Genom att arbeta vidare med förslagen från parterna stärker vi den 
svenska arbetsmarknadsmodellen och skapar förutsättningar för fack 
och arbetsgivare att fortsätta ta ett stort ansvar för att anpassa villkoren 
på vår arbetsmarknad genom kollektivavtal.”

Vid en presskonferens på torsdagen refererar arbetsmarknadsminister 
Eva Nordmark till Januariavtalet, där det står att om parterna kommer 
överens så ska den överenskommelsen gälla framför LAS-utredningen.
– Min uppfattning är att det har varit seriösa förhandlingar där båda 
sidor har varit tydliga med att de vill komma överens, säger Eva 
Nordmark.

– Tyvärr nådde parterna inte ända fram till den breda överenskommel-
se som vi hade sett framför oss. Det är något som jag beklagar.

Eva Nordmark har haft samtal med såväl LO som Svenskt Näringsliv 
och PTK sedan det förhandlingarna avslutades för två veckor sedan.
– Både PTK och Svenskt Näringsliv har varit tydliga med att de har 
nått en överenskommelse. Regeringens uppfattning är att det nu finns 
en överenskommelse och att det, som det framgår av Januariavtalet, är 
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parternas förslag som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet att 
förändra LAS.

– Det är alltid så att när parterna definierar vad som ska gälla, så blir 
det mer långsiktigt, stabilt och hållbart, svarar arbetsmarknads-
ministern på frågan om varför hon tycker att överenskommelsen är 
bättre än LAS-utredningen.

Nu ska överenskommelsens förslag omvandlas till lagstiftningsförslag.
– Det är viktigt att arbetet med att ta fram lagförslag sker i nära 
samarbete med parterna på arbetsmarknaden, säger Eva Nordmark.
Beskedet välkomnas av Centerpartiet.

”Bra att också (S) fortsatt säger att de vill modernisera arbetsrätten och 
välkomnar den partsuppgörelse som SN och PTK sagt ja till. Svensk 
arbetsmarknad behöver en mer flexibel arbetsrätt, bättre möjligheter att 
ställa om mitt i arbetslivet och lägre kostnader för företag", skriver 
partiordförande Annie Lööf på Twitter.

Även Liberalernas partiordförande Nyamko Sabuni är positiv till 
Socialdemokraternas besked.

– Nu har Svenskt Näringsliv och PTK kommit överens och flera 
förbund inom LO verkar ansluta sig till den överenskommelsen, och 
inkommer de med en begäran till regeringen så är vi beredda att jobba 
vidare på deras förslag, säger hon till TT.

Vänsterpartiets avgående ordförande Jonas Sjöstedt är dock kritisk och 
det tidigare hotet om att utlysa regeringskris kvarstår.

– Skulle Löfven gå vidare och köra över LO och påtvinga dem 
försämringar de inte vill ha, då har han inte längre stöd för att sitta 
kvar som statsminister, säger Jonas Sjöstedt till TT.

Men flera LO-förbund är positiva till Socialdemokraternas beslut.

”Regeringens besked om las är välkommet. Den dåliga statliga 
utredningen skjuts äntligen i sank. IF Metall vill delta i samtal mellan 
politiken och parterna, för att vara med och påverka hur kommande 
lagstiftning utvecklas”, skriver IF Metalls förbundsordförande Marie 
Nilsson och får med håll från Livsmedelsarbetareförbundet.

”Vi sa nej till Svenskt Näringslivs slutbud, men jag kan förstå att 
regeringen hellre går vidare med det som utgångspunkt”, skriver Eva 
Guovelin, förbundsordförande för Livs.

Från LO centralt är tongångarna inte lika positiva. Organisationen 
välkomnar att LAS-utredningen har lagts ner, men anser inte att 
partsöverenskommelsen räcker. ”LO accepterar inte att 1,4 miljoner 
medlemmars behov av ökad trygghet på jobbet rundas i regeringens 
fortsatta arbete för en ny lagstiftning”, skriver LO i ett 
pressmeddelande.

Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv, anser att det är bra att 
regeringen vill låta överenskommelsen mellan PTK och Svenskt 
Näringsliv ligga till grund för lagstiftning.

– Vi står fast vid den överenskommelsen och några ändringar är inte 
aktuella. Riksdag och regering har att välja mellan Toijerutredningen 
och vår överenskommelse med PTK. Det är mycket viktigt att det nya 
regelverket på arbetsmarknaden kommer plats så snart som möjligt 
under mandatperioden, säger han.

PTK (som representerar 900 000 privatanställda tjänstemän), TCO 
(med drygt 1,4 miljoner medlemmar) och Saco (med runt 700 000 
medlemmar) har alla tidigare meddelat att de föredrar parternas 
överenskommelse framför LAS-utredningen.

STINA BENGTSSON " 
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"Tunga instanser föredrar parternas LAS-
överenskommelse
Arbetsmarknadsnytt 27 oktober 2020 - 12:10

Flera tunga instanser väljer Svenskt Näringslivs och PTK:s 
överens-kommelse framför LAS-utredningen. Det visar 
Arbetsmarknadsnytts genomgång av remissvaren.

När remisstiden för LAS-utredningen gick ut under måndagen hade en 
mängd olika instanser valt att svara. Och flera av de allra tyngsta vill 
hellre se en lösning där den överenskommelse som Svenskt Näringsliv 
och PTK (som representerar 900 000 privatanställda) har enats om.

TCO, som representerar ungefär 1,4 miljoner tjänstemän, skriver i sitt 
remissvar att det är avgörande att det är parterna som utvecklar 
spelreglerna på arbetsmarknaden och att det inte görs ensidigt av 
lagstiftaren.

Blir utredningens förslag verklighet får det negativa effekter inte bara 
för arbetstagare utan för hela den svenska arbetsmarknaden, enligt 
TCO. ”Rättssäkerheten skulle försvagas och omställningsförmågan 
försämras.”

TCO slår fast att arbetet med betänkandet bör avbrytas. Vill regeringen 
förändra det lagstadgade anställningsskyddet bör den ”gå vidare med 
de avtal och överenskommelser som finns mellan parterna på 
arbetsmarknaden, inte betänkandets förslag”.

Nu när Sverige och världen befinner sig i en pandemi är dessutom 
behovet av stabilitet på arbetsmarknaden och i samhället extra stort, 
enligt TCO. Det kräver ännu större noggrannhet när nya bestämmelser 
införs och därför bör arbetsmarknadens parter få förutsättningar och 
tid att förhandla och göra anpassningar i gällande kollektivavtal till en 
ändrad lagstiftning.

Saco, med ungefär 700 000 medlemmar i 21 olika fackförbund, 
betonar i sitt remissvar att förslaget rubbar balansen mellan 
arbetsmarknadens parter. Sacos ordförande Göran Arrius säger i ett 
pressmeddelande att han vill att LAS-utredningen ”kastas i 
papperskorgen” och att den breda överenskommelsen mellan SN och 
PTK i stället ska ligga till grund för de nya spelreglerna på 
arbetsmarknaden.

”Om regeringen går vidare med förändringar i det lagstadgade 
anställningsskyddet ska den göra det med överenskommelsen mellan 
PTK och Svenskt Näringsliv om trygghet, omställning och 
anställningsskydd som grund, inte utredningens förslag”, skriver Saco 
i sitt remissvar.

En av utredningens utgångspunkter är att öka arbetstagarens trygghet 
på arbetsmarknaden genom ökade kunskaper och kompetens. Men 
trots att utredningen föreslår ett utökat arbetsgivaransvar för 
kompetensutveckling kommer det inte att leda till ökad trygghet, 
menar också Saco. 

Även Akavia vill att regeringen och samarbetspartierna går vidare med 
överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK. I sitt 
remissvar skriver Akavia att förslaget ger utrymme för godtycke och 
leder till en ökad otrygghet för arbetstagarna. Det innebär ”fler 
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försämringar än förbättringar och ger helt enkelt arbetsgivaren mer 
makt i anställningsförhållandet”, säger Akavias chefsjurist Karin 
Lundin i ett pressmeddelande.

Svenskt Näringsliv förespråkar också att överenskommelsen ska ligga 
till grund för lagstiftningen. Samtidigt betonar Svenskt Näringsliv att 
det, även om regeringen väljer att utgå från utredningen, är viktigt att 
arbetet med att ta fram en ny lagstiftning fortsätter så att den kan 
införas senast 1 januari 2022.

I sitt remissvar på LAS-utredningens förslag skriver Svenskt 
Näringsliv att de positiva effekterna av förslaget trots allt överväger de 
negativa. Företag kan i större utsträckning behålla nödvändig 
kompetens vid neddragningar, arbetsbristsituationer blir enklare att 
hantera, regelverket blir mer förutsägbart och att de ekonomiska 
riskerna minskar.

När det gäller det ökade antalet undantag från turordningsreglerna och 
att en uppsägning inte kan ogiltigförklaras om arbetsgivaren har högst 
15 anställda, anser dock Svenskt Näringsliv att reglerna ska ta bättre 
hänsyn till större företag som också påverkas.

Svenskt Näringsliv är däremot mycket kritiskt mot förslaget om 
kompetensutveckling och menar att det är oklart vad som är skälig 
kompetensutveckling och att arbetsgivarens skyldigheter inte går att 
förutse.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, är positivt till förändrade 
turordningsregler men anser att begränsningen av antalet arbetstagare 
som kan undantas från turordningsreglerna bör vara i proportion till 
arbetsgivarens storlek.

SKR avstyrker däremot förslaget att utöka arbetsgivares ansvar för 
kompetensutveckling med motiveringen att det riskerar att göra 
kompetensutvecklingen till en ensidig skyldighet för arbetsgivaren, 
vilket kan påverka kompetensutvecklingsarbetet på ett negativt sätt.

Att införa en rättsligt bindande och skadeståndssanktionerad rättighet 
till kompetensutveckling kommer att vara tvistedrivande i stor 
omfattning, särskilt med tanke på att det är oklart vad begreppet 
”skälig” innebär, menar SKR. Det är svårt för en arbetsgivare att veta 
vad skyldigheterna innebär och vilka åtgärder som ska vidtas för att 
undvika skadeståndsanspråk.

LO, som liksom TCO har ungefär 1,4 miljoner medlemmar, är som 
bekant varken förtjust i LAS-utredningen eller PTK:s och Svenskt 
Näringslivs överenskommelse. Organisationen sågar utredningens 
förslag totalt och menar att om det genomförs så ”rubbas balansen 
mellan parterna på arbetsmarknaden till arbetsgivarpartens fördel på 
alla nivåer”. Den ”mycket väl fungerande och unika arbetsmark-
nadsmodell” som utvecklats under de senaste 80 åren riskerar att slås 
sönder och branschspecifika anpassningar i kollektivavtalen kommer 
att erodera sönder. ”En välorganiserad och konfliktfri arbetsmark-
nad riskerar att ersättas av en oförutsägbar och konfliktfylld sådan”, 
skriver LO.

På samma sätt menar Lärarnas Riksförbund att överenskommelsen 
mellan SN och PTK inte ska ligga till grund för lagstiftningen.

Förutom arbetsmarknadens parter har Medlingsinstitutet, MI, gett ett 
remissvar. Myndigheten instämmer i att parternas överenskommelser 
bör ligga till grund för lagstiftning på arbetsmarknaden. Det är parter-
na som bäst kan värdera om ändringarna i sin helhet är balanserade 
och vilka effekter de medför för lönebildningen, enligt MI.
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För större delen av arbetsmarknaden finns det överenskommelser som 
tar helhetsgrepp på frågor om anställningsskydd, anställningsbarhet, 
kompetensutveckling och omställning och det anser MI att det 
fortsatta arbetet med att reformera arbetsrätten och angränsande frågor 
bör baseras på.

Utredningens förslag
Arbetsgivare får undanta fem personer från turordningsreglerna vid 
uppsägningar. I dag gäller max två personer och då enbart för företag 
med högst tio anställda.

För att omplaceras ska en person kunna ta sig an de arbetsuppgifter 
som erbjuds utan upplärning.

Vid lika anställningstid avgör arbetsgivaren själv vem som får vara 
kvar när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist.

Kompetensutveckling ska erbjudas alla anställda som varit anställda i 
minst sex månader ”i skälig utsträckning”. Arbetsgivare som inte följer 
det kan bli skadeståndskyldiga.

Möjligheten att förklara en uppsägning av personliga skäl ogiltig tas 
bort i företag med mindre än 15 anställda.

Bara efter prövning ska en person som sägs upp av personliga skäl i 
större företag kunna få lön medan det prövas om uppsägningen var 
ogiltig eller sakligt grundad.
Förtur till fast anställning föreslås gälla för personer som varit vikarier 
i nio månader. I dag gäller tolv månader.

Källa: Utredningen om en moderniserad arbetsrätt "

KARIN MYRÉN "

" Ewa Stenberg: Nu hänger allt på det 
splittrade LO
DN FREDAG 30 OKTOBER 2020

Regeringen slänger las-utredningen i papperskorgen, under jubel 
från LO och V. Men i stället väljer januaripartierna att gå vidare 
med en partsöverenskommelse som LO har avvisat.Stefan Löfven 
har fått en ny chans att åla sig ur den knipa regeringen sitter i. Nu 
hänger det i praktiken på ett splittrat LO om regeringen ska falla.
Analys. DN:s politikkommentator

Statsminister Stefan Löfven sitter i en väldig knipa. 

För att kunna behålla regeringsmakten lovade han Centern och 
Liberalerna att liberalisera arbetsrätten. Arbetsmarknadens parter 
skulle få en chans att träffa avtal om nya regler, men lyckades de inte 
skulle politikerna lagstifta på egen hand. Lagen skulle utgå från en 
utredning som januaripartierna skrev direktiv och valde utredare till. 

För tre veckor sedan drog Vänsterpartiet ihop en majoritet i riksdagen 
för att avsätta Stefan Löfven och hela hans regering om utredningen 
genomförs. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna 
lovade att vara med och fälla ministrarna, oaktat att M och KD 
egentligen också vill liberalisera arbetsrätten. 

Det som kunde rädda regeringen Löfven var ett avtal mellan 
arbetsmarknadens parter. Ett sådant är också vad alla 
riksdagspartier helst vill se.
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Men för ett par veckor sedan slog ett enigt LO igen dörren till ett avtal 
med arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv och privattjänstemännens 
förhandlingsorganisation PTK. 

Centern och Liberalerna krävde då att Löfven skulle genomföra 
utredningens förslag, som både S och fackföreningsrörelsen ogillar 
djupt. Men nu har både Centern och Liberalerna har ändrat sig. De 
anser att det avtalet är bättre än utredningen, trots att det bara täcker en 
del av arbetsmarknaden. 

Det ger regeringen en ny möjlighet.

Men även om januaripartierna är överens om att kassera las-
utredningen, är de inte eniga om hur det preliminära avtalet mellan 
parterna ska hanteras. Stefan Löfven skriver på Facebook att de 
lagförslag som regeringen ska ta fram utifrån partsöverenskommelsen 
”ska utarbetas med målsättningen att få ett så brett stöd som möjligt 
från arbetsmarknadens parter”. Läs: LO bör få vara med.

Liberalernas Nyamko Sabuni är mindre kompromissvilig. ”Det LO 
krävde och inte fick igenom partsöverenskommelsen kommer de inte 
få igenom nu heller.”

Uttalandet har retat upp LO:s ordförande, tillika ledamot av 
Socialdemokraternas högsta ledning. ”De får säga vad de vill. Vad jag 
vet är det oerhört få som röstar på dem”, säger Susanna Gideonsson till 
tidningen Arbetet.

LO är splittrat om hur man ska gå vidare med arbetsrätten. Sju av 
medlemsförbunden har kallat överenskommelsen mellan PTK och 
Svenskt Näringsliv för ”en krigsförklaring mot svenska löntagare”. 
Andra förbund har sagt att i valet mellan las-utredningens förslag och 

avtalsförslaget föredrar de det senare. Metalls ordförande, Marie 
Nilsson, kommenterade till exempel dagens besked med att hennes 
förbund ”vill delta i samtal mellan politiken och parterna, för att vara 
med och påverka hur kommande lagstiftning utvecklas.” 

För att regeringen ska kunna åla sig ur knipan krävs att Vänsterpartiet 
drar tillbaka hotet om att driva fram en misstroendeomröstning mot 
statsministern i riksdagen. Det har V inte gjort. ”Regeringen kan inte 
påtvinga LO försämringar, det kan vi inte godta”, deklarerade Vänster-
ledaren Jonas Sjöstedt på Twitter.

Så länge stora delar av LO är kritiskt lär Vänsterpartiet inte släppa 
hotet om misstroende. Men om LO-förbunden vill ha tid för över-
läggningar om arbetsrätten är det svårt att se hur V skulle kunna gå 
vidare med en misstroendeprocess som om ingenting har hänt. Går 
tiden så närmar vi oss nästa ordinarie val, då det är ganska poänglöst 
att driva politiken mot en kris som kan sluta i ett extraval. Det blir 
alltså LO:s hållning som kommer att avgöra Vänsterpartiets agerande.

I det nya avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv skissas ett 
par stora och hittills ganska ouppmärksammade reformer, där 
regeringen hintat om statligt stöd i mångmiljardklassen. Det gäller ett 
nytt system för vidareutbildning i arbetslivet, som till exempel kan ge 
löntagare rätt till ett års heltidsstudier med 80 procent av lönen. Det 
gäller också en partsstyrd a-kassa.

Detta är huvudskälen till att Metall anser att uppgörelsen är bättre än 
las-utredningen. Omskolnings och vidareutbildningssystemet kan 
möjligen göras än mer generöst och få med fler LO-förbund bakom det 
nya huvudavtalet med PTK och Svenskt Näringsliv. 
Inte heller när det förra huvudavtalet, Saltsjöbadsavtalet, tecknades var 
LO enigt. Flera förbund var emot. Men det har trots detta överlevt i 
drygt 80 år nu.

Ewa Stenberg
ewa.stenberg@dn.se"
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"S står bakom parternas förslag om las
DN FREDAG 30 OKTOBER 2020

Socialdemokraterna kör nu över LO som har ställt sig utanför 
uppgörelsen om förändringarna av arbetsrätten, las, mellan PTK 
och Svenskt Näringsliv.– Regeringens uppfattning är att det finns 
en överenskommelse för att reformera las. Regeringen kommer 
därför påbörja att ta fram ett lagförslag som ska fungera på hela 
arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark 
(S).

Enligt arbetsmarknadsministern anser regeringen att överens-
kommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv räcker som underlag 
att gå vidare med trots att LO står utanför. På frågan om hur dagens 
besked påverkar relationen till LO vill Eva Nordmark inte ge något 
svar på.

– Vi uppfattar att det här är en överenskommelse från parterna att gå 
vidare med. För mig är det viktigt med ett lagförslag som funkar för 
alla arbetsmarknadens parter och det gäller även LO:s medlemmar, 
säger hon.

Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna vill 
förändra Lagen om anställningsskydd, las. Under hösten har LO, PTK 
och Svenskt Näringsliv suttit i förhandlingar som strandat sedan LO 
inte kunnat ställa sig bakom förslaget i utredningen. LO menar att 
förslagen innebär de största försämringarna på mer än 40 år.

Den statliga så kallade Toijer-utredningen talar om att arbetsrätten ska 
”anpassas efter dagens arbetsmarknad.” Utredningens förslag skulle 

bli lag från 2022, om arbetsmarknadens parter inte kunde komma 
överens.

Trots att LO ställt sig utanför har PTK, som företräder 
tjänstemän inom TCO och Saco, enats med Svenskt Näringsliv om 
förändringar av las. Därmed hamnade frågan återigen hos politikerna 
att avgöra vilken modell man vill gå vidare med – parternas eller den 
statliga utredningens.

Statsminister Stefan Löfven kommenterade beslutet om att gå vidare 
med parterna på Facebook:

”Socialdemokraternas verkställande utskott har ställt sig bakom att en 
förändring av anställningsskydd och omställning ska ske utifrån 
parternas överenskommelse, i stället för den så kallade Toijer-
utredningen.”

Flera LO-förbund välkomnar dock beskedet att las-utredningen läggs 
åt sidan. Även LO:s ordförande Susanna Gideonsson tycker att 
regeringens beslut är bra, men LO accepterar inte att deras 1,4 
miljoner medlemmars behov av ökad trygghet på jobbet rundas i 
regeringens fortsatta arbete med en ny lagstiftning.

– Självklart ska LO fortsätta vara en del av detta arbete. Vi accepterar 
inget annat, säger Gideonsson.

Hur ska LO få inflytande?

– Om jag uppfattade Eva Nordmark rätt skulle hon se till att alla parter 
skulle vara med i arbetet att ta fram ett lagförslag, så jag förutsätter att 
LO kommer vara med där.
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LO menar att överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv 
inte räcker för att ensidigt ligga till grund för en ny lagstiftning. 

Samtidigt sitter LO-ordföranden i S verkställande utskott som fattade 
beslutet. På frågan om hur hon ser på det svarar Susanna Gideonsson:
– Jag har varit precis lika tydlig där som jag är mot dig nu. Vi har inte 
sagt ja utan enhälligt sagt nej till parternas överenskommelse eftersom 
de inte höll måttet för arbetstagarnas trygghet.

Las-frågan är brännhet, med politiskt storbråk och en 
regeringskris som yttersta konsekvens. Vänsterpartiets Jonas 
Sjöstedt har hotat med misstroendevotum om regeringen går vidare 
med utredningens förslag. 

LO-förbundet Kommunal har å sin sida hotat med strejker och 
demonstrationer om las-förslaget går igenom. Dessutom riskeras LO-
förbundens ekonomiska stöd till Socialdemokraternas valrörelser. 
V-ledaren Jonas Sjöstedt varnar för att partiets hot kvarstår:

– Skulle Löfven gå vidare och köra över LO och påtvinga dem 
försämringar de inte vill ha, då har han inte längre stöd för att sitta 
kvar som statsminister, säger Sjöstedt till TT.

PTK:s ordförande Martin Linder välkomnar regeringens besked om att 
gå vidare med parternas förslag:

– Det är bra att regeringen har lyssnat på oss och kommer arbeta 
vidare utifrån en överenskommelse som PTK och Svenskt Näringsliv 
sagt ja till. Det är ett bevis på att fack och arbetsgivare är bäst lämpade 
att göra upp om de långsiktiga spelreglerna på arbetsmarknaden, och 

att den svenska partsmodellen har förmåga att skapa hållbara lösningar 
som gynnar både individen och samhället, säger Martin Linder till DN.

Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv, tycker också att det 
är viktigt att det nya regelverket på arbetsmarknaden kommer 
plats så snart som möjligt:

– Det är bra att regeringen vill låta överenskommelsen mellan PTK 
och Svenskt Näringsliv ligga till grund för lagstiftning. Vi står fast vid 
den överenskommelsen och några ändringar är inte aktuella. Riksdag 
och regering har att välja mellan Toijer-utredningen och vår 
överenskommelse med PTK.

Katarina Lagerwall
katarina.lagerwall@dn.se

"Fakta. Förslaget
Parallellt med parternas förhandlingar om nya las-regler har 
politikerna beställt en utredning, vars förslag ska gälla om inte fack 
och arbetsgivare lyckas enas. Utredningen har följande innehåll:

• Arbetsgivare får undanta fem personer från turordningsreglerna vid 
uppsägningar. I dag gäller maximalt två personer och då enbart för 
företag med högst tio anställda.

• För att omplaceras ska en person kunna utföra de uppgifter som 
erbjuds utan upplärning.

• Vid lika anställningstid avgör arbetsgivaren vem som får vara kvar 
när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist.
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• Kompetensutveckling ska erbjudas som varit anställda i minst sex 
månader “i skälig utsträckning”.

• Möjligheten att förklara en uppsägning av personliga skäl ogiltig tas 
bort i företag med mindre än 15 anställda.

• Bara efter prövning ska en person som sägs upp av personliga skäl i 
kunna få lön medan det prövas om uppsägningen var ogiltig eller 
sakligt grundad.

• Förtur till fast anställning föreslås gälla för de som varit vikarier i 
nio månader. I dag gäller tolv månader.

Källa: Utredningen om en moderniserad arbetsrätt " 

" Ledare: Vänsterns nya chef får leva med 
gammal rävsax 
DN LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Jonas Sjöstedt slutar när han är på topp. På lördagen ska Nooshi 
Dadgostar utses till hans efterträdare som ordförande för Väns-
terpartiet, och hon tar över i en tid när kamraterna verkar må 
ganska bra.

Under Sjöstedts åtta år har valresultatet stigit från knappt 6 till 8 
procent. I DN/Ipsos senaste mätning är noteringen hela 11 procent. 
Han ligger också i täten på partiledarnas förtroendeliga.

Fast toppen är trots allt inte så hög. Inget tyder på att V har potential 
att rekrytera mycket mer än en tiondel av väljarna. De förknippar 
knappast längre partiet med proletariatets diktatur. Men löften om 
skattehöjningar åt alla och socialistiska utopier som ersättning för 
privata företag är helt enkelt inte populär politik för det stora flertalet 
svenskar.

Nooshi Dadgostar tillträder i alla fall i ett läge när lagen om 
anställningsskydd ger Vänsterpartiet rejäl uppmärksamhet. 

Tjänstemännens PTK och Svenskt näringsliv har kommit överens om 
förändringar i arbetsrätten och generösa villkor för vidareutbildning. 
Den statliga utredning som länge varit utgångspunkten är mer eller 
mindre överspelad. Men LO säger hittills nej till allt.
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Socialdemokraterna vill inte stöta sig med LO. Samarbetet med 
Centern och Liberalerna gör dock att regeringen – åtminstone i ord – 
tvingas backa upp avtalet mellan PTK och arbetsgivarna.

För Vänsterpartiet gäller inga sådana hänsyn. Dadgostar upprepar 
Sjöstedts hot om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan 
Löfven, om inte LO accepterar den lasuppgörelse som ligger på 
bordet. Och hur principlöst det än är rent sakpolitiskt har Moderaterna 
och Kristdemokraterna lovat att i så fall vara med och fälla regeringen, 
tillsammans med Sverigedemokraterna.

I den strategi som ska antas på den digitala kongressen medges lite 
skamset att Vänstern inte är det arbetarparti man drömmer om att vara. 
Det attraherar framför allt medelklass i större städer. Lasfrågan har gett 
chansen att i alla fall gå arm i arm med LO:s ledning.

Den nya partiledaren startar utan att vara särskilt känd, och kan därför 
vilja hålla fortsatt hög profil i den här infekterade striden.

Men om las satte Löfven i en besvärlig knipa, har även Vänstern 
hamnat i en rävsax. S för en politik ihop med C och L som V till stora 
delar avskyr. Fortfarande gäller att Löfven aldrig hade blivit 
statsminister utan januariavtalet, som stipulerar att arbetsrätten ska 
moderniseras och dessutom att Vänstern inte ska ha något inflytande 
på regeringspolitiken.

Det är inte första gången Jonas Sjöstedt protesterar. 2018 hävdade han 
att Löfven garanterat honom att få vara med på ett hörn. Det visade sig 
vara en minnesanteckning som Sjöstedt skrivit själv.

Samtidigt är alla alternativ sämre för Dadgostar. Hon skulle nog precis 
som Sjöstedt vilja sitta i regeringen och ha veto om allt från skatter till 
arbetsrätt. De där 10–11 procenten räcker inte till det. Men fäller hon 
Löfven riskerar hon antingen en regering byggd på M, KD och SD, 
eller att tvingas till en neslig reträtt. 1990 var Vänsterpartiets 
företrädare VPK med och avsatte en socialdemokratisk regering, bara 
för att kort därefter släppa fram Ingvar Carlsson som statsminister igen
Mycket skrik för lite ull är ofta ytterkantspartiers lott. Det finns inga 
förutsättningar i riksdagen för en regering som Vänstern gillar. Och det 
går inte att önska bort vare sig de borgerliga partierna eller SD

Om LO inte kapitulerar kan Nooshi Dadgostar fortfarande välja att slå 
undan benen för Stefan Löfven. Hon och Vänsterpartiet kommer inte 
att bli gladare för det. Även om de får en minnesanteckning som 
plåster på såren

DN 31/19 2020 
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" Hon tillträder med ett finger på 
avtryckaren
DN LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Nooshi Dadgostar får fingret på avtryckaren så fort hon valts till 
Jonas Sjöstedts efterträdare i dag, lördag.Trots torsdagens besked 
från regeringen är det fortfarande Vänsterpartiet som avgör 
statsminister Löfvens framtid.

På lördag eftermiddag väntas Sverige få sin femte kvinnliga parti-
ledare. Männen blir i minoritet på den svenska politikens topposter.
Men Nooshi Dadgostar, som är den enda kandidaten till att bli 
ordförande i Vänsterpartiet, kommer inte att ha mycket tid för att 
reflektera över kvinnohistoria.

Hon kastas rakt in i den politiska striden i en process som kan – men 
inte måste – bli januarisamarbetets slutpunkt.

Nooshi Dadgostars parti har fått makten att avgöra regeringens framtid 
av Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. 
Högeroppositionen har deklarerat att den är med och röstar bort 
statsminister Löfven (S), oavsett anledning.

Att Vänsterpartiets använder hotet för att stoppa en arbetsrättslig 
reform som M och KD gärna vill ha spelar ingen roll. 

Det bekymrar heller inte Vänsterpartiet att kliva upp på samma 
barrikad som Sverigedemokraterna, det enda parti V vill isolera.

Oheliga allianser för att skapa sig inflytande tillhör arvet från Jonas 
Sjöstedt.

Han har varit en mycket framgångsrik partiledare, trots okonventio-
nella metoder och trots att han misslyckas med att nå partiets 
viktigaste mål.

Sjöstedt har vunnit många nya väljare och medlemmar och han lämnar 
ett parti i gott skick.

Men Vänsterpartiet har misslyckats med att nå inflytande. När Jonas 
Sjöstedt tillträdde valde V att lägga om strategin och fokusera på en 
enda fråga: förbud mot vinster i välfärden. Det misslyckades. Sjöstedts 
andra stora mål var att ingå i en regering. Det gick inte heller. 

Den förra mandatperioden fick Vänsterpartiet förvisso budgetför-
handla, och var med och drev igenom ett 80-tal stora och små reformer 
som gratis medicin för barn och avdragsrätt för fackföreningsavgift. 
Vissa av reformerna revs sedan upp när M:s och KD:s budget antogs 
av riksdagen i december 2018.

Efter att januarisamarbetet tog form 2019 satte vänsterns gamla 
allierade S och MP partiet i frysboxen. ”Denna överenskommelse 
innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den 
politiska inriktningen i Sverige”, står det i januariöverenskommelsen.

Det satt långt inne för Vänsterpartiets partistyrelse och riksdagsgrupp 
att släppa fram Stefan Löfven som statsminister efter den 
formuleringen.
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Men Vänsterpartiet gjorde det trots allt, efter att ha lovat väljarna att 
avsätta regeringen om den försöker liberalisera arbetsrätten eller införa 
marknadshyror. Vilket regeringen alltså påbörjat nu.

Det är upp till bevis och Jonas Sjöstedt har gått in i striden med två 
mål. För det första att stoppa en förändring av arbetsrätten som partiet 
ogillar. Och för det andra att bräcka sig in i samarbetet mellan S, MP 
och de liberala partierna. Nyckeln till det senare är Centerpartiet.

Men trots att Jonas Sjöstedt var ute på turneér under flera år med 
Centerns Annie Lööf så är det fortfarande otänkbart att mötas vid 
förhandlingsbordet.

Vänsterpartiet använder både piska och morot för att tvinga Centern 
dit. En utsträckt hand till samarbete å ena sidan. Å andra sidan har V 
gått samman med KD och M för att med SD:s röster i ryggen riva upp 
Centerns reformer.

Den blivande V-ledaren har höjt tonläget mot januarisamarbetet under 
sina framträdanden före ordförandevalet, hon går hårt åt Centern och 
kallar Socialdemokraterna för Centerns vänsterfalang.

Det som talar för att Vänsterpartiet trots detta låter regeringen löpa är 
att V i likhet med de andra riksdagspartierna helst vill att 
arbetsmarknadens parter ska förhandla fram en uppgörelse. 

Arbetsgivarna och den övervägande delen av tjänstemannaförbunden 
är överens om ett avtal, och LO-förbundet Metall har börjat diskutera 
att ansluta sig. Kommer fler LO-förbund med blir det svårt för V att ta 
striden. Vänsterpartiet vill inte heller bidra till att Ulf Kristersson blir 
statsminister, vilket också talar emot en misstroendeförklaring. Det är 

inte heller något plus att gå ut i en valrörelse med en alldeles färsk 
partiledare.

Det som talar för att Nooshi Dadgostar trots detta tar initiativ till en 
misstroendeomröstning om Stefan Löfvens framtid är att V varken 
lyckats tvinga sig till samarbete eller – som läget är nu – kan hänvisa 
till en uppgörelse där LO är med. Något nytt måste till för att Dadgo-
star ska kunna ta bort fingret från avtryckaren.

Men hon har nog inget emot att ha kvar det där en stund. Jonas 
Sjöstedt steg i väljaropinionen varje gång han hotade Stefan Löfvens 
regering med M, KD och SD i ryggen. Mycket tyder på att Dadgostar 
tänker göra om det tricket.

Ewa Stenberg
ewa.stenberg@dn.se " 
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" Nya V-ledaren – ingen kändis bland 
arbetare
DN LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Med en ny strategi vill Vänsterpartiet vinna fler arbetarväljare 
men Jonas Sjöstedts efterträdare startar i uppförsbacke. Nooshi 
Dadgostar är betydligt mer känd bland högutbildade tjänstemän 
än bland LO-medlemmar, visar en undersökning från DN/Ipsos.

Det skulle ha skett i maj men pandemin kom emellan. Nu ska det sent 
omsider bli av, om än främst i digitalt format. I helgen hålls kongres-
sen där Nooshi Dadgostar utses till ny ledare för Vänsterpartiet. 

Samtidigt ska ett nytt strategidokument klubbas. En målsättning som 
lyfts fram där är att partiet måste bli bättre på att locka väljare i 
arbetaryrken och på landsbygden. Framgångarna i opinionen under 
Jonas Sjöstedts tid har inte skördats i dessa grupper. Tvärtom har 
många som tidigare röstat rött gått till Sverigedemokraterna.

Nooshi Dadgostar har ett jobb att göra för att få genomslag i de 
grupper som pekas ut i strategin. Det visar en undersökning där DN/
Ipsos har frågat väljarna om de vet vilket parti hon tillhör.

Totalt är det 42 procent av de som svarat som placerar Nooshi 
Dadgostar i rätt parti. I princip lika många, 40 procent, svarar att de 
inte vet medan 18 procent tror att hon företräder något annat parti. 

Kännedomen om Nooshi Dagostars partitillhörighet skiljer sig tydligt 
mellan olika grupper. Bland de som är medlemmar i 

akademikerförbundet Saco svarar nästan hälften rätt medan 
motsvarande andel bland LO-medlemmar är ungefär en fjärdedel.

Skillnaderna är också tydliga beroende på kommuntyp. Hälften av 
storstadsborna placerar Nooshi Dagostar i Vänsterpartiet, vilket bara 
var tredje svarande gör i kommuner utanför de större städerna.

För att få en jämförelse har DN/Ipsos också frågat om de två övriga 
partiledare som är nyast på jobbet, Liberalernas Nyamko Sabuni och 
Miljöpartiets språkrör Per Bolund. Sabuni valdes till partiledare i juni 
2019 medan Bolund utsågs i maj samma år.

Nyamko Sabunis partitillhörighet är väl känd, tre av fyra svarar rätt 
där. Per Bolunds siffror däremot är inte väsentligen högre än Nooshi 
Dadgostars: 53 procent svarar korrekt att han företräder MP. Till saken 
hör att han redan innan han blev språkrör hade en framskjuten position 
som finansmarknadsminister i Stefan Löfvens regeringar sedan 2014.

Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, drar slutsatsen att den 
tillträdande V-ledaren trots allt har ett hyfsat utgångsläge.

– Jämförelsen med Per Bolunds siffror säger något. Nooshi Dadgostar 
har lyckats etablera sig i folks medvetande i viss utsträckning, trots att 
Jonas Sjöstedt har tagit det mesta av uppmärksamheten under den 
senaste tidens strid om arbetsrätten.

DN/Ipsos resultat när det gäller hur känd den tillträdande V-ledaren är 
i olika grupper speglar delvis hur partiets väljarbas ser ut. I SCB:s 
stora partisympatiundersökning från maj i år var stödet för 
Vänsterpartiet bland arbetare 7,7 procent, att jämföra med 10,7 bland 
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högre tjänstemän. Stödet bland dem som enbart gått grundskola var 
6,0 procent mot 11,9 bland de mest högutbildade.

Hans Rosén
hans.rosen@dn.se "

"Fakta. Nooshi Dadgostar
Aktuell: Väljs till ordförande för Vänsterpartiet lördagen den 31 
oktober.

Tidigare politiska uppdrag: Vice ordförande i Ung Vänster, 
kommunpolitiker i Botkyrka, riksdagsledamot sedan 2014. Har varit 
partiets talesperson i bostadspolitiken, sedan i socialförsäkringsfrågor. 
Vice partiordförande sedan 2018.

Bakgrund: Nooshi Dadgostar föddes på en flyktingförläggning i Skåne 
1985. Föräldrarna kommer från Iran. Uppvuxen i Göteborg, bor 
numera i Stockholm.

Har hållit kurser i feministiskt självförsvar, tävlingssimmat samt 
studerat juridik.

Så gjordes undersökningen.
Ipsos har intervjuat 1 226 väljare under perioden 13–25 oktober. Ett 
slumpmässigt urval på 420 personer har svarat via sms-länk. 806 
intervjuer har gjorts med ett kvoturval från en slumpmässigt rekryterad 
webbpanel. Frågan som ställdes var: ”Vilket parti företräder …” 

"Nooshi Dadgostar vald till ny V-ledare
DN SÖNDAG 1 NOVEMBER 2020

Vänsterpartiet utsåg på lördagen Nooshi Dadgostar till Jonas 
Sjöstedts efterträdare. Nu blir det hon som ska föra striden om 
arbetsrätten vidare, med en regeringskris som möjlig utgång.
– Det ligger mycket framför oss. Nu kör vi, säger Nooshi 
Dadgostar.

Efter dryga åtta år med Jonas Sjöstedt vid rodret är det nu Nooshi 
Dadgostar som tar över vänsterskutan. Det sker mitt i en politisk 
storm. Vänsterpartiet har hotat med att rikta ett misstroende mot 
statsminister Stefan Löfven, och utlösa en regeringskris, om arbets-
rätten förändras på ett sätt som LO inte accepterar. Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har deklarerat att de 
gärna är med och fäller Löfven.

Nooshi Dadgostar fastslog vid en pressträff direkt efter att hon 
blivit vald att hon inte tänker vika från hotet. Beskedet att 
regeringen inte vill gå vidare med de utredda lagförslagen är enligt den 
nya V-ledaren bara ”en delseger”.

– Det besked vi vill ha från Stefan Löfven nu är att han inte tänker 
köra över LO. Nu behöver han lyssna på LO:s krav om vad som 
behöver ändras i arbetslivet för att människor ska känna sig trygga.

Den nya V-ledaren pekar på visstidsanställningar och hyvling av 
arbetstider och löner som problem som en ny arbetsrätt måste hantera.

28

mailto:hans.rosen@dn.se


På söndagen ska kongressen också klubba ett nytt strategiprogram som 
bland annat formulerar målsättningen att V måste stärka sitt väljarstöd 
bland arbetare och boende på landsbygden.

– Vi vill bli ett ännu större och bredare parti som kan få genomslag för 
de idéer vi bär på, säger Nooshi Dadgostar.

Siktar du på att bli minister i en framtida regering?

– Jag tackar inte nej här och nu, säger den nya V-ledaren och skrattar.
Nooshi Dadgostar valdes enhälligt av kongressen till Jonas Sjöstedts 
efterträdare. 

– Det här är det största förtroendet en människa kan få. Jag är så stolt 
över vårt parti. Tack så jättemycket, sade Nooshi Dadgostar från 
scenen.

– Det ligger mycket framför oss, det vet vi. Jag ser fram emot att göra 
det här tillsammans med er. Nu kör vi.

Nooshi Dadgostar har varit riksdagsledamot sedan 2014 och vice 
partiordförande sedan 2018. Efter senaste valet blev hon talesperson i 
socialförsäkringsfrågor. Tidigare ansvarade hon för partiets bostads-
politik och ledde under den perioden en statlig utredning om ökat -
bostadsbyggande.

Vänsterpartiets ledning fick upp ögonen för Nooshi Dadgostar när hon 
som kommunpolitiker i Botkyrka ställde sig i spetsen för en protest-
rörelse mot utförsäljning av allmännyttans bostäder.

Kongressen öppnades med att Jonas Sjöstedt höll sitt sista tal som 
partiordförande. Från sina år som V-ledare lyfte han fram att partiets 
profil i klimat- och miljöfrågorna har vässats och medlemstalet 
fördubblats. De reformer som Vänsterpartiet förhandlade fram under 
budgetsamarbetet med regeringen 2014–2018 pekade han också på 
som stora segrar.

Jonas Sjöstedt framhöll också att man lyckats driva igenom politik 
även under denna mandatperiod, men då i samarbete med partierna till 
höger. Partier som han samtidigt i sitt tal stämplade som ”blåbruna”.

– Vi står inför en farligare höger. Den går i en nationalsitsisk, rasistisk, 
auktoritär riktning. För oss handlar det om att försvara själva 
demokratin. M och KD anpassar sig till rasisterna, sade Jonas Sjöstedt.
V-kongressen genomförs delvis digitalt på grund av pandemin. 

Avgående och tillträdande partiledaren finns på ett hotell i Stockholm 
medan de flesta ombuden är utspridda i landet i grupper om max 50 
personer.

Hans Rosén
hans.rosen@dn.se "

"Fakta. Nooshi Dadgostar
Aktuell: Vald till ordförande för Vänsterpartiet lördagen den 31 
oktober.

Tidigare politiska uppdrag: Vice ordförande i Ung Vänster, 
kommun-politiker i Botkyrka, riksdagsledamot sedan 2014. Har varit 
partiets talesperson i bostadspolitiken, sedan i socialförsäkringsfrågor. 
Vice partiordförande sedan 2018.
Bakgrund: Född på en flyktingförläggning i Skåne 1985. Föräldrarna 
från Iran. Uppvuxen i Göteborg, bor numera i Stockholm. Har hållit 
kurser i feministiskt självförsvar, tävlingssimmat samt studerat juridik.
Familj: Sambo och ett barn. "
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" Ewa Stenberg: Jonas Sjöstedt bröt ett 
politiskt tabu
DN SÖNDAG 1 NOVEMBER 2020

Sveriges populäraste partiledare Jonas Sjöstedt (V) lämnade sin 
post med ett frontalangrepp på det han kallar den blåbruna 
högern. Han går till historien för oheliga allianser med just den.

Analys
Jonas Sjöstedts mamma broderade en bonad i korsstygn till sin son när 
han blev partiledare för snart nio år sedan. ”Någon jävla ordning ska 
det va’ i ett parti”, står det. Citat kommer från när sinnet rann över på 
Vänsterpartiet Kommunisternas ordförande CH Hermansson på 
partikongressen 1969.

På lördagen höll Jonas Sjöstedt sitt sista tal på en partikongress. Han 
är något så ovanligt som en partiledare som slutar i dur. Sjöstedts 
popularitetssiffror höjer sig över andra partiledares, medlemsantalet 
har dubblerats, väljarkåren växt och det är faktiskt mer ordning i 
partiet.

Sjöstedt blev inte avsatt eller diskret bortföst, som många andra 
partiledare. Han blev heller aldrig trött eller bitter. Han kan lämna ett 
större, grönare och mer resultatinriktat parti, mitt uppe ”i den största 
fajten av dem alla”, den om arbetsrätten.

Ändå är denne avgående partiledare kontroversiell. Han har brutit ett 
politiskt tabu som det hade varit otänkbart att ge sig på för några år 
sedan.

När Vänsterpartiet stängdes ute från inflytande i januariöverens-
kommelsen fann Jonas Sjöstedt en oväntad väg för att göra partiet 

hört. Han gick samman med Moderaterna och Kristdemokraterna i 
några frågor. Med hjälp av Sverigedemokraternas röster satte den 
samlade oppositionen krokben för januarisamarbetet.

Vänsterpartiet samarbetar alltså med de partier som Jonas Sjöstedt 
beskrev så här i sitt avskedstal: ”vi står inför ett blåbrunt block där den 
etablerade högern är beredd att regera på rasisternas nåder och villkor. 
Det får inte ske. Det ska vi förhindra.”

Den som minns hur Jonas Sjöstedt tidigare argumenterat för att isolera 
SD är kanske förvånad. Men väljarkåren som helhet har inte reagerat 
negativt. Tvärtom. Varje gång Vänstern med stöd av M, KD och SD 
satt sig upp mot regeringen har partiet växt i opinionen och partileda-
ren blir mer populär.

De oheliga allianserna med högerpartierna är Vänsterpartiets enda väg 
till inflytande i riksdagen. Då får ändamålen helga medlen, så länge de 
inte inkluderar förhandlingar direkt med Sverigedemokraterna.

På Vänsterpartiets senaste kongress i Karlstad 2018 var Islands 
statsminister Katrin Jakobsdottir hedersgäst. Hon är vänsterledaren 
som regerar med partier från mitten och högern. Då gästade hon ett 
parti som gått till val med beskedet att det vägrar sätta sig i en regering 
med borgerliga partier.

Fortsätter Vänsterpartiet under Nooshi Dadgostar att följa den väg 
Jonas Sjöstedt valt är det en tidsfråga innan tabut att inte vilja regera 
med borgerliga också bryts.
Nooshi Dadgostar ställde sig framför tv-kamerorna som partiledare för 
första gången sent på lördagseftermiddagen. Hon log och svarade 
jakande när hon fick frågor om hon vill bli minister i framtiden. Med 
tanke på hur den svenska väljaropinionen ser ut kräver det utöver S 
och MP åtminstone ett centerparti för att ekvationen ska gå ihop.

Ewa Stenberg.   ewa.stenberg@dn.se "
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" Löfven vill utreda arbetsrätten igen
DN MÅNDAG 2 NOVEMBER 2020

Statsminister Stefan Löfven (S) vill ha ännu en utredning om 
arbetsrätten, säger han i SVT:s ”Agenda”. Vänsterpartiet avstår 
från att kommentera utspelet.

Sedan den så kallade las-utredningen hamnat i papperskorgen förordar 
Löfven nu i stället att uppgörelsen mellan tjänstemännens förbund 
PTK och arbetsgivarna i Svenskt näringsliv bildar grund för en ny 
utredning som även LO – som står utanför uppgörelsen – får tycka till 
om.

– När regeringen påbörjar en utredning kommer vi inte säga att en part 
inte får yttra sig, så kan det inte gå till, säger Stefan Löfven i 
”Agenda”.

– Vi gör det i samråd med Miljöpartiet, Centern och Liberalerna, 
partierna i januarisamarbetet. Nu ska vi ta fram direktiven och så ser vi 
processen framåt.

Vänsterpartiet vill inte kommentera Löfvens utspel. Centerledaren 
Annie Lööf skriver i ett uttalande:

”Löfven har fel. Det finns nu två vägar fram för ökad trygghet och 
flexibilitet på arbetsmarknaden. Antingen genomförs helheten i den 
partsöverenskommelse som SN och PTK sagt ja till, och som fler 
gärna får ansluta sig till. I annat fall Toijer-utredningen. Precis som vi 
enats om i JA. Att politiken ska ge en part som inte tagit ansvar vid 
partsförhandlingarna inflytande är givetvis uteslutet”.
Toijer-utredningen är den som har skrotats. Med JA syftar Annie Lööf 
på januariavtalet.
TT "

" Dadgostar utmanar Åkesson i kampen om 
arbetarväljare
DN MÅNDAG 2 NOVEMBER 2020

Vänsterpartiet ska ta upp kampen med SD om rösterna från 
landsbygdens bruksarbetare, enligt en ny strategi som klubbades 
på söndagen. – Allt det som bygger framtiden fortsätter att skapas 
i våra industriorter, sade Nooshi Dadgostar i sitt första tal som 
partiledare.

Nooshi Dadgostar har en pinfärsk strategi att hålla sig till när hon nu 
tar över partiledarskapet efter Jonas Sjöstedt.

I strategidokumentet konstateras att Vänsterpartiet skördat framgångar 
främst i större städer. Stödet på mindre orter och landsbygden är 
svagare. Framför allt identifieras arbetare utanför storstäderna som en 
grupp där V ska försöka växa. 

I talet som avslutade Vänsterpartiets kongress på söndagen riktade sig 
Nooshi Dadgostar direkt till svenska industriarbetare.

– I orter som Sandviken, Degerfors och Grums lades grunden till det 
moderna Sverige. Allt det som bygger framtiden fortsätter att skapas i 
våra industriorter. Vi har kanske världens bästa industriarbetare, sade 
den nya V-ledaren och fortsatte:

– De är de människor som bygger samhällen. 
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I kampen om dessa väljare pekar strategidokumentet ut Sverige-
demokraterna som en tydlig motståndare:

”För att driva ett ideologiskt skifte i Sverige behöver arbetarrörelsen ta 
tillbaka initiativet på de historiskt röda bruksorter där SD i dag 
försöker organisera stöd för en högerpolitik” sägs det i strategi-
dokumentet. Det handlar om att vinna tillbaka ”delar av arbetarklassen 
som tidigare röstat med arbetarrörelsen men som inte längre gör det”.
I stället för Sverigedemokraternas fokus på invandringen vill Nooshi 
Dadgostar erbjuda de missnöjda arbetarväljarna förstärkt välfärd och 
större ekonomisk trygghet. 

– Vi har fått ett oerhört mycket mer segregerat och delat Sverige. Jag 
tror att många känner otrygghet och ovisshet inför framtiden. Vi måste 
satsa mer på skolan, vården och omsorgen. Vi behöver förbättra a-
kassa och sjukförsäkringar. Det ska finnas bostäder så att man kan 
flytta hemifrån och vi måste få ner arbetslösheten, sade den nya V-
ledaren på en pressträff efter talet.

Hon utlovade också ett nytt reformprogram från partiet med inriktning 
på investeringar som kan utveckla svensk industri och skapa fler jobb. 
Under kongressdebatten om strategin argumenterade Jonas Karlsson 
från Uppsala län, suppleant i partistyrelsen, så här om varför V måste 
vinna fler arbetarväljare:

– Vår strategi kan inte bara vara att gnaga på socialdemokratins 
kadaver, en slags rödgrön kannibalism. Vi måste vinna väljare också 
från högersidan, annars seglar visionen om en rödgrön majoritet bort 
vid horisonten.

Ett sätt att nå de åtrådda väljarna är enligt strategidokumentet att 
kommunicera partiets politik med ett mer vardagligt språk utan 
akademiska termer. Fler synliga partiföreträdare med arbetaryrken 
föreslås också.

I stora delar godtogs partistyrelsens förslag till strategi men det röstade 
också igenom ändringar på kongressen. Bland annat krävde en 
majoritet av ombuden att det återigen inrättas en post som 
landsbygdspolitisk talesperson.

I sitt tal på söndagen upprepade Nooshi Dadgostar hotet från 
Vänsterpartiet om att fälla statsminister Stefan Löfven på frågan om 
arbetsrätten. Hon varnade regeringen för att ”köra över LO:s en och en 
halv miljon medlemmar”.

– Vi i Vänsterpartiet har varit tydliga från början: I så fall kan Stefan 
Löfven inte sitta kvar som statsminister. Anställningstryggheten är för 
viktig, sade Nooshi Dadgostar.

Hans Rosén
hans.rosen@dn.se"

"Fakta. Vänsterpartiet
Partiledare: Nooshi Dadgostar valdes på lördagen till Jonas Sjöstedts 
efterträdare.

Senaste valresultatet: 8,0 procent av rösterna (2018). Bästa resultatet 
sedan 2002. Har 27 av 349 mandat i riksdagen.

Aktuellt väljarstöd: 11 procent enligt DN/Ipsos oktobermätning.
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Starka väljargrupper: Kvinnor, unga och högutbildade, enligt ett snitt 
av DN/Ipsos tre senaste mätningar.

Starkaste frågor: Sjukvård, äldreomsorg samt jobb och sysselsättning 
är de områden där flest väljare pekar ut V som bästa parti, enligt DN/
Ipsos.

Parlamentariskt läge: V ställdes utanför när S och MP gjorde upp om 
regeringsmakten med C och L genom januariavtalet.

Aktuell stridsfråga: Hotar med att fälla statsminister Stefan Löfven om 
regeringen förändrar anställningstryggheten på ett sätt som inte har 
stöd av LO. "

" Hans Strandberg: Kommunals 
förhandlingar blir intressanta
DN MÅNDAG 2 NOVEMBER 2020

Förhandlingarna mellan parterna i industrin är i hamn. Det nya 
märket för löneökningar ligger på 5,4 procent på 29 månader, 
enligt en överenskommelse som presenterades under söndagen.
Dagens Nyheters ekonomireporter Hans Strandberg svarar på 
fyra frågor om vad det innebär. 

1 Arbetsgivarna verkar vara mindre nöjda med avtalet, varför då?
De har bland sina medlemmar allt från industrier som lunkar på till 
branscher som drabbats hårt – för de senare kan det bli tungt. Men 
arbetsgivarna har fått ett långt avtal som de önskade och slipper 
löneökningarna för de sju månader som gått från när det förra gick ut i 
våras. Man konstaterar också att ”sett till en längre period ges 
industrin långsiktigt förutsättningar att utveckla konkurrenskraften”. 

De sista 12 av de 29 månaderna är uppsägningsbara, en nödutgång om 
situationen skulle förändras ”avsevärt”.

2 Hur ska man se på pandemins effekter på avtalet?

De har varit tunga i arbetsgivarnas argumentation; att pandemin 
förvärrar en sjunkande konkurrenskraft. Facken har hävdat att stora 
delar av industrin går allt bättre.

3 Hur har facken resonerat angående att ge upp det retroaktiva 
lönekravet?
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Det har varit viktigare att få till en högre lönenivå, säkra fortsatta 
reallönehöjningar, få till stånd en låglönesatsning och fortsatta 
pensionsavsättningar. Lönehöjningarna är i nivå med det tidigare 
treåriga avtalet.

4 Vad betyder detta för andra branschers löneförhandlingar?
Det är industrin som sätter märket, som är normerande för resten av 
arbetsmarknaden. Det blir intressant att se vad som händer i 
Kommunals förhandlingar. Det största LO-förbundet begärde mer än 
de andra förbunden. Dess ordförande Tobias Baudin har sagt att man 
har folkets stöd för sina krav och att man är beredda att strejka för 
dem.

Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se "

" Industrins parter överens om 
löneökningar värda 5,4 procent
DN MÅNDAG 2 NOVEMBER 2020

Förhandlingarna mellan parterna i industrin har gått i mål. Det 
nya märket för löneökningar ligger på 5,4 procent under 29 måna-
der, enligt en överenskommelse mellan facken och arbetsgivarna. 
Det innebär också att facken gett upp kravet på retroaktiva 
löneökningar från april, när det förra avtalet löpte ut.

Avtalets värde blev till slut 0,9 procentenheter högre än det senaste 
budet från medlarna. 

– Vi har tecknat ett avtal med värde 5,4 procent som löper på 29 
månader. Årstakten ligger på 2,23 procent, bekräftade IF Metalls 
ordförande Marie Nilsson på en presskonferens på söndagsmorgonen.
Det är en något högre löneökningstakt än tidigare. 

LO-förbunden inom industrin har fått igenom en låglönesatsning där 
en extrapott avsätts för dem som tjänar under 26 000 i månaden. 

Att värdet är 5,4 procent innebär att löneökningarna i praktiken 
kommer att hamna mellan 4,9–5,0 procent. I värdet räknas nämligen 
även bland annat uppskrivningar av pensioner in.

Avtalet innebär också att det inte blir några retroaktiva ersättningar 
från april, när det förra avtalet löpte ut.
Arbetsgivarsidan verkade mindre nöjd med uppgörelsen och hade haft 
som utgångspunkt att löneökningstakten skulle minska. Nu blev det en 
marginell ökning från 2,17 till 2,23 procent. 
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– Det har varit utomordentligt besvärligt att få ihop ett avtal den här 
gången. Vi har ett läge där vi har ett avtal som ska passa alltifrån 
företag som mer eller mindre har näringsförbud, har liten betalnings-
förmåga, till företag som går normalt. Med den spännvidden har det 
varit svårt att hitta ett avtal med acceptans, säger Tomas Undin, 
förhandlingschef för teknikföretagen.

Det var framför allt med tanke på pandemin och hur restriktionerna 
slagit mot företagen som arbetsgivarsidan ville hålla ned 
löneanspråken.  

– Vi kan konstatera att med resultatet ligger vi på en takt som ligger 
marginellt högre än det förra avtalet, i princip samma takt. Vi nådde 
inte ända fram med en nedväxling, säger Per Widolf, på Industri-
arbetsgivarna. 

– Personligen har jag svårt att se att det här avtalet på kort sikt stärker 
industrins konkurrenskraft. Men det har ett värde i sig att vi har träffat 
ett långt avtal, på 29 månader. Det bidrar till stabilitet på arbetsmark-
naden, på lång sikt skapar vi klara förutsättningar för företagen att 
utveckla sin konkurrenskraft, säger han. 

Industriavtalet, som berör 2,8 miljoner svenskar, sköts upp i våras på 
grund av pandemin. Innan förhandlingarna sköts upp krävde 
industrifacken bland annat en 3-procentig löneökning under tolv 
månader, fortsatt arbetstidsförkortning, insatser mot skador på 
arbetsplatsen och en låglönesatsning.
Arbetsgivarna erbjöd 1,4 procent i årligt lyft, men då ingick alla krav 
som innebär högre kostnader. Ett bud som facken inte accepterade.

Juan Flores
juan.flores@dn.se "

" Coronapandemin ger ökad psykisk 
belastning för chefer
DN MÅNDAG 2 NOVEMBER 2020

Coronapandemin har lett till en ökning av antalet offentligan-
ställda chefer som känner obehag av att gå till jobbet. Det är en 
kraftig försämring sedan i fjol, visar årets Jobbhälsoindex.

Det är sedan ett par år något vanligare att kvinnliga chefer känner 
obehag att gå till jobbet minst någon gång i månaden än det är för 
manliga chefer. Men för bägge könen är det en anmärkningsvärd 
ökning som skett i år, jämfört med i fjol. För kvinnliga chefer har 
andelen ökat från 25 till nästan 35 procent och för manliga från 20 till 
30 procent. Det är alarmerande höga siffror, anser Jobbhälsoindex vd 
Lars Hjalmarsson. Han påpekar dock att enkäten gjordes från mitten 
av april till slutet av juni.

– Mitt under brinnande pandemi med andra ord, säger han.

Och där ser Hjalmarsson en förklaring till ökningen som nästan helt 
handlar om chefer i kommuner och regioner. De har haft en extrem 
situation att hantera inom till exempel äldreomsorgen och sjukvården.
På frågan om de gärna vill vara kvar hos sin nuvarande arbetsgivare 
om två år, svarade 20 procent av cheferna inom kommuner och 
regioner att de inte vill det.

Motsvarande för chefer i statlig tjänst var 11 procent och i privat 
sektor 13 procent.
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När det gäller om medarbetare, som inte är chefer, känner obehag så 
anger knappt var fjärde kvinna att de gör det och runt var femte man. 
Dessa siffror har varit tämligen konstanta sedan 2015, även om det 
skett en liten ökning för män jämfört med 2019.  

Men pandemin är inte enda förklaringen till skillnaden mellan privat 
och offentlig sektor när det gäller missnöje med arbetet. Det är drygt 
var femte chef i offentlig sektor, 22 procent, som svarar att de inte är 
nöjda med sitt arbete, mot endast 8 procent i privat sektor. 

Ser man till medarbetare som inte är chefer är det knappt någon 
skillnad alls mellan privat och offentlig sektor när det gäller hur stor 
andel som inte är nöjda med arbetet – endast 8 respektive 9 procent är 
missnöjda med arbetet. 

Bara drygt var tredje offentliganställd chef, 37 procent, är nöjd med 
sitt arbete och 41 procent anger att den är varken nöjd eller missnöjd. 
Motsvarande för privatanställda chefer är 59, respektive 37 procent.
Lars Hjalmarsson tror att annat än pandemin påverkar chefer i offent-
lig sektor mer än deras motsvarigheter i privat anställning.

– I offentlig sektor är du nära politiken och de politiska besluten. Så 
det är inte förvånande att ledarskapet upplevs som svårare där, säger 
han.

Med andra ord – offentliganställda chefstjänstemän är satta att 
genomdriva politiska beslut. Det betyder att de har svårare att driva en 
egen linje. 

Det syns också i andra frågor som Jobbhälsoindex har ställt. Chefer i 
offentlig sektor anser i högre utsträckning, än chefer i privat sektor, att 

deras åsikter inte tas till vara. Det gäller både manliga och kvinnliga 
chefer. 

Var sjunde chef i offentlig sektor, 14 procent, anser att arbetet inte är 
meningsfullt – i privat sektor är det endast 6 procent som tycker 
samma sak.

Dan Lucas
dan.lucas@dn.se" 

"Fakta. Det är Jobbhälsoindex
Jobbhälsoindex är en årlig mätning av arbetsmiljö ur olika vinklar. 
Den görs i form av en enkät av Jobbhälsoindex AB och Svenskt 
Kvalitetsindex (SKI).

För 2020 har runt 9 500 personer, i åldern 20-65 år och som har minst 
arbetat halvtid, svarat på enkäten. " 
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" Bra att folk kommer hit och jobbar
DN MÅNDAG 2 NOVEMBER 2020

Just nu pågår en trist tävling mellan Socialdemokraterna och 
Moderaterna. Man kan kalla den ”vi stänger nationsgränsen mer 
än ni”.

Den senaste ronden gäller arbetskraftsinvandring, där S partisekrete-
rare Lena Rådström Baastad nyligen skrev om arbetslösa som ”går 
miste om jobb” eftersom andra kommer hit. För att dunka in budskapet 
ytterligare följde partiet upp på Twitter med en kommentar om ”den 
okontrollerade arbetskraftsinvandringen”.

Lyckligtvis är bilden missvisande. Förra året beviljades 21 950 
arbetstillstånd. Enligt Riksrevisionens rapport från 2016 var ungefär 
60 procent till bristyrken och bara 20 procent till överskottsyrken 
(bärplockare undantagna).

Vidare bidrar arbetskraftsinvandringen med 34 miljarder kronor till 
svensk bnp, enligt Svenskt näringsliv, vilket visar varför människor 
bör välkomnas. Inte minst eftersom det enligt Arbetsförmedlingen är 
brist på arbetskraft i tre av fyra yrken och de två största grupperna som 
anlände var it-specialister och säsongsanställda bärplockare, där de 
senare tar hand om bär som annars aldrig skulle plockas.

Dessutom: För att över huvud taget komma på tal för arbetskrafts-
invandring måste tjänsten först ha utannonserats. Villkoren ska ligga i 
linje med kollektivavtal. Sedan prövas ärendet av Migrationsverket 
och det är långt ifrån alla som får ja.

Det betyder att det är fel att kalla arbetskraftsinvandringen för 
okontrollerad. Däremot finns det flera saker som Sverige behöver 
komma till rätta med. Det handlar bland annat om de så kallade 
kompetensutvisningarna. Men likaså om att exempelvis ha bättre 
kontroller, överväga specialregler för den fuskdrabbade 
assistansbranschen, förhindra handel med uppehållstillstånd och införa 
försörjningskrav.

Däremot ska vi inte börja dra igen dörren. Det är bra att människor 
kommer hit och jobbar.

Susanne Nyström
susanne.nystrom@dn.se "
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”Att gynna småföretag är en missriktad 
politik”
DN ONSDAG 28 OKTOBER 2020

"DN. DEBATT 201028
Små företag har lägre produktivitet än större och lämnar inget 
särskilt bidrag till sysselsättningstillväxten. I själva verket är en 
hög andel egenföretagare i arbetskraften ett tecken på låg 
ekonomisk utvecklingsnivå. Det är hög tid att ompröva politiken i 
ett land som redan rankas som ett av de mest företagsvänliga i 
världen, skriver Per Molander.

I stora delar av världen ses småföretag som grunden för det materiella 
välståndet. Oberoende av partifärg har amerikanska presidenter – 
Carter, Reagan, Clinton och andra – beskrivit småföretagen som 
ekonomins ryggrad. Inom EU drivs särskilda program för små och 
medelstora företag, till exempel expertsupport inom 48 timmar. 

Sverige är inget undantag. Under lång tid har både närings- och 
skattepolitik drivits och förändrats med hänvisning till småföretagens 
särskilda behov, så även i den så kallade januariöverenskommelsen.
De angivna motiven för denna politik är överallt desamma. 

Småföretag är avgörande för sysselsättningsskapande och innovation. 
De är mer produktiva än stora företag. En stor och växande skara av 
egenföretagare är en garanti för en livskraftig demokrati.

Dessvärre är alla dessa påståenden felaktiga. Som ekonomerna Robert 
Atkinson och Michael Lind visar i boken ”Big is beautiful” (MIT 

Press 2018) har småföretagen ingen framskjuten roll i sysselsätt-
ningstillväxten. Deras bidrag till innovationer är svagare än 
storföretagens, och de har lägre produktivitet än större företag. Riktigt 
stora innovationer som exploateringen av rymden och uppbyggnaden 
av internet har över huvud taget inte gjorts av företag utan i statlig 
regi. Atkinson och Lind behandlar främst USA och andra industri-
länder, men bilden bekräftas för låg- och medelinkomstländer i en 
färsk rapport från Världsbanken (Ciani et al, ”Making it big”).

Sambandet mellan egenföretagande och ekonomisk utveckling inom 
OECD-gruppen är entydigt: länder med högre andel egenföretagare i 
arbetskraften befinner sig på en lägre utvecklingsnivå. En procent-
enhets ökning motsvarar en sänkning av bnp per capita med närmare 
12 000 kronor. Sveriges andel ligger snarast över den förväntade givet 
bnp per capita. Riktigt höga andelar egenföretagare finner man i 
utvecklingsländerna. I centralafrikanska Burundi är närmare 90 
procent av arbetskraften egen- eller familjeföretagare.

Förklaringen till det negativa sambandet mellan egenföretagande och 
utvecklingsnivå ligger i att produktiviteten i företag i olika storleks-
klasser (mervärde per anställd) växer stadigt med företagets storlek. 

Inom EU har företag med mer än 250 anställda drygt 60 procent högre 
produktivitet än företag i intervallet 0–9 anställda (källa Eurostat). En 
invändning skulle kunna vara att stora företag har marknadsmakt som 
kan utnyttjas för att driva upp priser och vinster som inte motsvaras av 
faktisk produktivitet. Det kan vara sant för mycket stora företag, men 
den gräns som används inom EU (250 anställda) innebär att kategorin 
större företag omfattar också företag med måttlig storlek. 

Produktivitetsskillnaden är alltså genuin.
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Nettobidraget till sysselsättningen från småföretagen är inte 
exceptionellt. Det startas många småföretag varje år, men många 
försvinner också. Föreställningen om den ensamma företagaren som 
startar i ett garage och bygger upp ett transnationellt företag är mer 
folklore än typisk verklighet. Bland företagen i höginkomstländerna 
med mer än 100 anställda startade uppemot två tredjedelar med minst 
20 anställda. De som startat i blygsam omfattning har som regel varit 
beroende av större företag i inledningen av sin historia, på det sätt som 
exempelvis Apple var av Xerox.

Bland dem som överlever längre är det dessutom långt ifrån alla som 
är inställda på att växa. Det gäller exempelvis dem som går från 
anställning i ett större företag till egenföretagande med den tidigare 
arbetsgivaren som enda kund, något som blivit möjligt sedan kravet på 
mer än en kund togs bort. Det som driver övergångar av det här slaget 
är arbetsgivarens intresse att bli av med arbetsgivaransvaret och den 
anställdas intresse av lägre skatt – en effekt av den gynnsammare 
beskattningen av fåmansföretag (de så kallade 3:12-reglerna). Någon 
ny sysselsättning genereras inte på detta sätt.

I januariöverenskommelsen talas om växande företag som en särskild 
kategori värd stöd. Men de subventioner som har införts gäller alla 
företag, oavsett om de växer eller inte, och lider därför av höga 
dödviktskostnader. Den åsyftade effekten, sysselsättning eller tillväxt, 
blir kostsam att nå. Det torde dessutom vara omöjligt att utforma ett 
stöd till växande företag som inte lätt manipuleras, bortsett från bristen 
på logik: om ett företag växer, försvagas ju argumentet för stöd.

Det finns en baksida av denna företagsstimulerande politik: 

brottslighet. Om man underlättar bildning och drift av företag, gäller 
det också företag med kriminell inriktning. Ekobrottsmyndigheten har 
i sina lägesbilder pekat på att företag i växande utsträckning används 
som instrument för brottslig verksamhet. Enskilda hushåll, seriösa 
företag och samhället i stort drabbas. Både existerande företag och 
sådana som bildas i kriminellt syfte medverkar. Typiska brott är 
penningtvätt, bidragsbrott, punktskattebrott och momsbedrägerier. Den 
oreglerade arbetskraftsinvandringen har öppnat för multikriminell 
verksamhet – exploatering av arbetskraft, skattebrott och arbetsmiljö-
brott. Ofta blandas laglig och kriminell verksamhet, vilket försvårar 
arbetet för de rättsvårdande myndigheterna.

Förändringar som bidragit till utvecklingen är borttagen revisionsplikt 
för mindre företag, sänkta krav på aktiekapital och en allmänt strikt 
upprätthållen kommersiell sekretess. Borttagen revisionsplikt har ökat 
risken för förfalskade årsredovisningar, dokument som bildar underlag 
för kreditupplysning och därmed utsätter andra företag för risker. 

Reformen har ifrågasatts av Riksrevisionen (rapport 2017:35). De 
successivt sänkta kraven på aktiekapital underlättar också kriminell 
verksamhet. Den senaste halveringen av kravet ifrågasattes till och 
med av företagarnas egen intresseorganisationer (Dagens Industri 2/4 
2019). Den strikta kommersiella sekretessen försvårar för myndighe-
terna att dela information som skulle kunna användas för att förebygga 
brott och lagföra kriminella aktörer.

Den amerikanska tidskriften Forbes rankade 2017 Sverige som 
världens mest företagsvänliga land. Andra oberoende bedömningar av 
förutsättningarna för investeringar och företagande gjorda av 
Världsbanken och World economic forum kommer till liknande 
slutsatser. Mot bakgrund av det och vad som ovan sagts ter det sig 
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svårt att placera ännu gynnsammare villkor för företagande högt på 
den politiska agendan. Det finns andra och mer angelägna ändamål 
som får stå tillbaka i en sådan prioritering, trots att exempelvis en hög 
utbildningsnivå i arbetskraften och en väl fungerande infrastruktur är 
minsta lika viktiga faktorer för landets konkurrenskraft som reglerna 
för företagsbildning och företagsbeskattning, samtidigt som de bidrar 
till ökad jämlikhet.

De fakta om de små företagens begränsade betydelse för tillväxten 
som sammanfattats ovan är måhända nyheter för många. För andra bör 
de vara välkända. Att man ändå driver politik med dessa argument 
torde hänga samman med att förled som ”små” och ”familj” väcker 
sympati hos läsare och åhörare och därför strategiskt möjliggör en 
politik som ytterst har andra syften.

Per Molander, tekn dr, ordförande i Jämlikhetskommissionen, 
tidigare generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen" 

" Ledare: Regeringens syn på Amazon 
förstör marknaden
DN SÖNDAG 1 NOVEMBER 2020

När man läser Per Molanders analys om småföretagens betydelse 
så undrar man nästan varför de ska finnas i Sverige (DN Debatt 
28/10). De bidrar till brottslighet, men har inte lika stor 
produktivitet som större företag. ”Länder med högre andel 
egenföretagare i arbetskraften befinner sig på en lägre 
utvecklingsnivå”, slår han fast och kastar in Burundi som 
exempel. Dessutom har småföretagen ”ingen framskjuten roll i 
sysselsättningstillväxten”. Riktigt häftiga innovationer har vi 
dessutom stater att tacka för, menar han – och hänvisar till 
rymden och internet.

Hans slutsats? ”Ännu gynnsammare villkor” för de här småföretagen 
borde inte vara en politisk fråga.

Men det är en mycket skev bild av småföretagares tillvaro som 
målas upp, det påpekar också en rad forskare på området.

För visst finns det ogenomtänkta regler och stöd för de här verksam-
heterna som borde rättas till. Men det är inte huvudfrågan här.

Samtidigt som Molanders text publicerades kom beskedet att Amazons 
intåg i Sverige nu är ett faktum. Och om det tidigare var relevant att 
sjunga om att staten och kapitalet sitter i samma båt – ser ni ekan på 
Harpsund framför er? – så kämpar staten i dag hårt för att få åka med 
på miljardären Jeff Bezos lyxyacht.
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För tre år sedan sänktes elskatten med 97 procent för Amazon, Google 
och Facebook, något som näringsminister Mikael Damberg (S) själv 
ringde företagen för att berätta. Bolag vars serverhallar slukar el som 
motsvarar svenska städers behov (Aftonbladet 11/9). Samtidigt har 
många mindre svenska företag svårt att ens få tillgång till den el som 
deras verksamhet kräver för att starta eller bygga ut. Trots att de 
betalar för den. Och trots att de, till skillnad från it-jättarna, betalar 
skatt i Sverige.

30 000 nya jobb sades ligga i potten när regeringen skulle förklara 
varför det varit så viktigt att få dessa bolag att etablera sig i 
Sverige. 

Men Aftonbladet kunde bara hitta 56 anställningar när de tittade 
närmare på Facebooks etablering – som staten sponsrade med 
ytterligare 140 miljoner (17/8). Och för dessa personer gäller inte de 
av regeringen annars så omhuldade kollektivavtalen. I Eskilstuna, där 
serverhallar ligger, har S-styret rent av sett till att företagets anställda 
får gå före i bostadskön.

Hur kan vi då ens tala om gynnsamma förutsättningar för de små-
företag som ska konkurrera med de här jättarna?

Utifrån detta kan man hävda att småföretag inte växer tillräckligt 
mycket för att det ska vara motiverat att sträva efter ett bättre företags-
klimat och – som Per Molander – därför avfärda insatsernas betydelse. 
Eller så kan man fundera över hur dessa hårt arbetande företagare ska 
få en genuin chans att verka i ett land där ministrar är plågsamt 
förtjusta i att bli tjenis med coola storföretag.

Det tycks vara ett vanligt missförstånd i det här landet: att en 
näringsminister ska se till att göra enskilda företag nöjda. Så är förstås 
inte fallet. Vänstern borde avsky den här typen av politik eftersom den 
i praktiken är en gräddfil för de som inte bidrar till det gemensamma. 
Och högern borde avsky all politik som går ut på att sabotera 
fungerande marknader genom att ge utvalda aktörer omotiverade 
fördelar.

Vad har småföretagen ens för chans när en internationell jätte 
anländer, inburen i kungastol av landets regering? ”Vi står till er 
tjänst”, skrev tre ministrar i ett brev till Amazons grundare. Det borde 
de ha låtit bli.

DN 1/11 2020 "
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”Regioner kan slippa hyra in vårdpersonal 
om viljan finns”
FREDAG 30 OKTOBER 2020

" DN. DEBATT 201030
På sex år har regionernas kostnader för att hyra in vårdpersonal 
fördubblats. Kostnaden för hyrd personal är ofta den dubbla 
jämfört med anställd personal. I en ny rapport visar vi hur 
regioner kan bryta beroendet av hyrpersonal. Frågan är nu om 
modet och viljan finns att göra detta, skriver Johan Enfeldt och 
Lisa Pelling, Arena Idé.

Trots stora ansträngningar för att minska kostnaderna för hyrpersonal 
har regionernas kostnader för inhyrd vårdpersonal fördubblats från 2,8 
till 5,4 miljarder kronor på bara sex år. Kostnaderna för hyrpersonal är 
inte sällan upp till 100 procent högre än kostnaden för egen personal. 
Det dränerar vården på resurser. Användningen av hyrpersonal har 
dessutom stora negativa konsekvenser för den övriga personalens 
arbetsmiljö.

I en ny rapport från Arena Idé visar vi att det i dag finns både kunskap 
om och konkret erfarenhet av hur beroendet av hyrpersonal kan brytas. 
Vi har granskat samtliga regioners avtal med bemanningsföretag. Vi 
har gått igenom prislistor och upphandlingsunderlag, och vi har 
jämfört regionerna med varandra.

Av genomgången drar vi tre slutsatser:

1 De kommersiella villkoren för bemanningsföretagen måste 
ändras. Västra Götalandsregionen (VGR) har på kort tid kraftigt 
minskat kostnaderna för hyrpersonal. Man har minskat behoven av att 
hyra in personal genom att skapa personalpooler och genom att 
förbättra villkoren för den egna personalen. För att se till att den egna 
persona-len alltid används i första hand har man centraliserat 
beställningarna av hyrpersonal.

Det som verkar ha gett mest och snabbast effekt är dock att man skärpt 
avtalen med bemanningsföretagen. Avtalstiderna har kortats, och VGR 
har minskat företagens möjligheter till försäljning genom att avtala om 
att bemanningsföretagen endast passivt får svara på förfrågningar. 

Dessutom har VGR börjar tillämpa viten mot oseriösa företag och 
otillåtet agerande. Trots att det nya arbetssättet inte gällt under hela 
2019 minskade kostnaderna för hyrpersonal med 14 procent eller 84 
miljoner kronor under förra året.

2 Regionerna kan och bör undvika att skapa en marknad för 
hyrpersonal. I rapporten gör vi en jämförelse mellan Region Örebro 
och Region Uppsala. Regionerna har flera likheter: Örebro har cirka 
300 000 invånare, Uppsala är lite större med cirka 380 000. Båda har 
ett universitetssjukhus och två mindre sjukhus. 2013 uppgick 
kostnaderna för hyrpersonal i båda regionerna till ungefär 70 miljoner 
kronor, så gott som uteslutande för hyrläkare. Utvecklingen sedan dess 
skiljer sig dramatiskt.

Efter sex år har Region Örebro fortfarande inga kostnader för inhyrda 
sjuksköterskor. I Region Uppsala har kostnaden för hyrsjuksköterskor 
ökat från praktiskt taget noll till 160 miljoner kronor per år. Genom att 
handla upp ramavtal skapade Region Uppsala en marknad för 
hyrsjuksköterskor. Det gjorde inte Region Örebro. Genom att jämföra 
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tillgången på sjuksköterskor som arbetar i de två regionerna kan vi 
dessutom visa att Region Uppsalas kostsamma inhyrning från 
bemanningsföretag inte gett några fördelar i form av tillgång till fler 
sjuksköterskor. I båda regionerna fanns år 2013 drygt 1 200 
sjuksköterskor per 100 000 invånare. Andelen är densamma i dag.

Exemplet visar dels hur viktigt det är att inte skapa en marknad, dels 
att den skapade marknaden inte självklart ger tillgång till mer personal.

3 De ofta omstridda karensreglerna är viktiga, alltså att 
regionerna inte hyr in personal som nyligen varit anställd i den 
egna regionen. Syftet med karensreglerna är att bemanningsföretagen 
inte ska tillåtas att först skapa brist på vårdpersonal i en region genom 
att rekrytera från ett sjukhus och sedan direkt hyra tillbaka den nyss 
rekryterade personalen till en högre kostnad. Bemanningsföretagen ska 
bistå vid kortsiktiga brister, inte bidra till att skapa långsiktig brist på 
vårdpersonal. De flesta skattebetalare inser att karensregler är en 
rimlig och nödvändig marknadsmekanism i ett avtal som syftar till att 
lösa korttidsvakanser.

Både bemanningsföretagens branschorganisation Kompetensföretagen 
och företrädare för fackförbundet Vårdförbundet sprider ibland 
missuppfattningen att karensreglerna hindrar vårdpersonal att byta 
arbetsgivare. Så är det inte. Inget i reglerna hindrar någon att söka och 
ta ett jobb hos ett bemanningsföretag. Det är bemanningsföretagen 
som själva avtalat bort rätten att hyra tillbaka till samma region inom 
en fastställd tid.

Inget hindrar bemanningsföretaget att anställa någon och satsa sex 
månader på till exempel vidareutbildning eller på att hyra ut till privata 
vårdgivare inom samma region. Kompetensföretagen bedömer enligt 
Konkurrensverket att privata vårdgivare hyr in vårdpersonal för cirka 
en miljard kronor årligen (KKV 2020).

Under våren 2020 krävde Vårdförbundet att karensen för bemannings-
personal skulle tas bort för att lösa akuta personalbehov på grund av 
corona, vilket ledde till att Region Stockholm tillfälligt tog bort sina 
karensregler. Det är problematiskt på flera sätt:

Karenstiden ingår i avtalets förutsättningar och har alltså 
påverkan på prisnivån. Att ta bort karenstiden innebär att ensidigt 
ändra villkoren till leverantörens fördel. Om sådana ändringar ska 
göras måste rim-ligen priset sänkas samtidigt. Så skedde inte här.

Det finns mycket lite som tyder på att borttagna karensregler 
faktiskt frigör personal som väntar på uppdrag på grund av 
karens. Enligt Kompetensföretagen själva finns det inga 
sjuksköterskor som ”sitter och väntar på uppdrag”. Att ta bort 
karensreglerna riskerar alltså enbart att leda till att 
bemanningsbranschen ännu enklare kan hyra ut till samma region som 
man rekryterar ifrån.

Första halvåret 2020 minskade utgifterna för hyrpersonal, men 
mycket tyder på att en viktig orsak till det har varit minskade behov då 
många mottagningar haft få besök på grund av pandemin. Risken är att 
kostnaderna ökar igen när vården återgår till normalläge.

I dag finns kunskap om hur man kan bryta beroendet av kostsam 
hyrpersonal och använda inhyrd vårdpersonal enbart vid akuta brister, 
inte som ersättning för permanent personal. Frågan är om också modet 
och viljan finns att göra som Västra Götaland har gjort. Och om det 
finns krafter som håller emot och gör som Örebro när nya personal-
kategorier blir aktuella för inhyrning via bemanningsföretag.

Johan Enfeldt, rapportförfattare och tidigare sjukvårdspolitiker (L)
Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef, Arena Idé "
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"Kristdemokraterna redo att kapitulera, 
men vill helst inte fästa det på pränt
DN TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Enligt det senaste beskedet från moderater och kristdemokrater finns 
inget trepartiblock. Däremot ett borgerligt samarbete som endast sägs 
bestå av Moderaterna och Kristdemokraterna. Med stöd av lite drygt 
en fjärdedel av väljarna ämnar de bilda regering.

Vad gäller det tredje partiet i det för närvarande icke-existerande 
blocket – Sverigedemokraterna – är beskedet numera att M och KD 
gärna samarbetar, men inte kommer att sitta i samma regering som 
Jimmie Åkesson och hans parti.

Det har gått fort i svängarna. Före valet intygade Ulf Kristersson och 
Ebba Busch både väljare och allianskollegor att samarbete med 
Sverigedemokraterna var uteslutet, och det var på denna grund man 
ville regera Sverige.

Reservationerna mot Sverigedemokraterna gällde i valrörelsen 2018 
inte minst extrema förslag på migrations- och rättsområdet, 
exempelvis ett förslag om en angiverilag. Sverigedemokraterna vill 
kriminalisera inte bara den som gömmer människor som saknar 
uppehållstillstånd i sitt eget hem, utan också den granne som till 
äventyrs inte informerar polisen om en sådan misstanke.

Ett ställningstagande i linje med Jimmie Åkessons ambition att som 
justitieminister åsidosätta hänsyn till integritet och rättssäkerhet så 

mycket som han anser vara nödvändigt för att folk ska ”känna sig 
trygga” (DN 12/9).

Efter valet har Sverigedemokraterna radikaliserats ytterligare. De har 
öppnat för att utvisa människor till tortyr och dödsstraff, och 
migrationspolitiken är inriktad på att inte bara minimera hur många 
som får en fristad undan krig och förtryck, utan på att de som bor i 
Sverige ska vilja flytta härifrån.

Ändå är Kristdemokraterna nu inte bara öppna för samarbete med 
Sverigedemokraterna i största allmänhet, utan i just migrations- och 
kriminalpolitiska frågor. Detta enligt en intervju med Ebba Busch i 
SvD (28/10).

Är det angiverilagar eller öppnande för att sända människor till tortyr 
som står på dagordningen? Skissas planer på hur många av de 
människor som funnit en fristad i Sverige som varje år framöver ska 
skickas ut? Allt vi vet är att samtalen med partiet bakom sådana 
förslag flyter smidigt, och att Ebba Busch inte anser att det kräver 
några större kompromisser med hennes kristdemokratiska linje.

Vad Moderaterna tänker om detta återstår att se. Så sent som i somras 
när Ulf Kristersson talade om samarbete med Sverigedemokraterna 
handlade det om ”att få igenom en bra borgerlig ekonomisk politik i 
riksdagen” (Aftonbladet 5/6).

Vi har hört den förut. Kommunalrådet i Staffanstorp, moderaten 
Christian Sonesson, förklarade i ”Ekots lördagsintervju” i början av 
förra året att han lokalt valde samarbete med Sverigedemokraterna 
framför allianspartier för att kunna driva moderat ekonomisk politik. 
Månaden därpå höjde det nya koalitionsstyret skatten med 40 öre, och 

45



samme Sonesson förklarade att skatten inte var någon central fråga. 
Det var viktigare att vägra ta emot flyktingar.

Moderatledare Kristersson och hans tal om samarbete med Sverige-
demokraterna av ekonomiska skäl låter därför lite som när vuxna 
farbröder förr förklarade att de läste herrtidningar för artiklarnas skull. 
Höstens budgetförslag där det framkom betydande skillnader mellan 
M-KD respektive SD (DN 6/10) gjorde inte heller några underverk för 
linjen om en spirande ekonomisk samsyn i det ”konservativa blocket”.

Lite för syns skull vill Ebba Busch ändå markera en skiljelinje. Något 
skriftligt avtal mellan en M-KD-regering och SD vill hon inte veta av.
Varför, om man ändå samarbetar i de frågor där Sverigedemokraterna 
är som mest extrema? Är det deras infrastrukturpolitik eller ställnings-
taganden i energifrågor som inte kan komma i fråga?

Eller handlar det bara om att man gärna kapitulerar, men inte vill 
skriva något om saken?

Som politiskt spel har de vågade krumsprången inslag av både 
välutvecklad akrobatik och simpel komik, men när man betänker att 
det är så här som firma Busch och Kristersson ämnar leda landet, så 
fastnar skrattet i halsen.

Mattias Svensson
mattias.svensson@dn.se "

Det finns tillägg som börjar på sidan 973
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" Ledare: Detta är historiens ödesval – 
Donald Trump måste bort
DN TISDAG 3 NOVEMBER 2020

Ordet ”ödesval” används för ofta. Men för tisdagens presidentval i 
USA är det inget överord.

Joe Biden är långt ifrån någon frälsare, vare sig för nationen eller 
för världen. Han är inte ens den bästa president USA skulle kunna 
få. Men valet handlar inte bara om hans person, inte om hans 
reformagenda, inte om vilken ekonomisk politik han kommer att 
föra, inte om pandemier, arbetslöshet eller om hur USA:s utrikes-
politik kommer att förändras.

Valet gäller mycket mer än så. Det handlar om att sätta punkt för 
en epok som tillfogat världen – klimatet, tilltron till demokratin, 
det offentliga samtalet – djupa sår.

Det handlar om att rösta bort president Trump och att i möjligaste mån 
försöka reparera de skador han orsakat.

Donald Trump har satt lögnen i system. Det är klokt att inte lita 
blint på politiker, de folkvalda är retoriskt skickliga, kan ibland slira på 
sanningen och ducka för svåra frågor. Men USA:s president har inte 
bara satt lögnen i system, han har uppfunnit en egen syn på sanning 
där det som han för ögonblicket har i huvudet är sannare än 
verkligheten.

Donald Trumps fyra år har varit konspirationsteoriernas och kunskaps-
föraktets blomstertid. På få områden syns detta bättre än i kampen mot 
coronapandemin. Vad han sagt om viruset är känt – det användes som 

en bluff av Demokraterna, det skulle försvinna, USA har världens 
bästa antiviruspolitik. Allt var fel, allt var lögn.

Donald Trump står för en politik som är förödande för jordens 
klimat. Han tror – återigen – inte på vetenskapen, han ifrågasätter 
växthuseffekt och klimatförändringar, han viftar bort internationellt 
miljösamarbete och han bedriver en politik som sätter kortsiktiga 
ekonomiska fördelar för närstående särintressen framför människans 
överlevnad.

Donald Trump har allvarligt skadat den transatlantiska axel som på 
1900-talet lyckades besegra såväl fascism som kommunism och lägga 
grunden för demokrati och välstånd. Genom att underminera 
relationen till USA:s allierade och samtidigt krypa under täcket med 
despoter som Vladimir Putin och Nordkoreas diktator Kim Jong-Un 
har han skapat en djup misstro som Biden, om han vinner, omedelbart 
måste försöka reparera.

Donald Trump har samtidigt raserat en stor del av det frihetsideal som 
USA symboliserat ända sedan 1800-talet. Mycket orätt har begåtts 
under stjärnbaneret, men landet har ändå stått som symbol och garant 
för frihetstörstande folk och rörelser över hela världen. Under 
presidenten har USA förlorat mycket av sin frihetliga glans. Nu 
framstår landet alltmer som en amoralisk supermakt som bara ser till 
egna intressen och riskerar att bli allt svårare att skilja från makter som 
Ryssland och Kina.

Donald Trump har polariserat USA och världen. Han blev vald 
med hjälp av Facebookalgoritmer, ibland styrda från Ryssland, och har 
regerat via Twittertirader där han konsekvent utmålar sina motståndare 
som direkt onda.

USA är i dag kluvet mitt itu: 45 procent av de demokratiska väljarna 
säger att de skulle bli besvikna om deras barn gifter sig med en 
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republikan. För 50 år sedan var siffran 4 procent. Joe Bidens kanske 
viktigaste uppgift, om han vinner, blir att läka detta sår.

Donald Trump har skapat ökad tolerans för våldet som politisk metod. 
Genom att inte tydligt ta avstånd från beväpnade högergrupperingar – 
ibland snarast uppmuntra dem – har han gett ett tyst godkännande som 
följts av attacker mot folkvalda och institutioner. Polariseringen gör att 
våldet som politisk metod vinner mark även hos hans motståndare.

Det har gått så långt att det nu finns farhågor kring acceptans av 
valresultatet och ett fredligt demokratiskt maktskifte.

Donald Trump har förskjutit standarden för hela det politiska fältet. I 
båda de stora och stabila partier som tidigare var solitt 
liberalkonservativa respektive socialliberala finns nu betydande 
antiliberala inslag av auktoritär nationalism respektive socialism.

De fyra åren under Donald Trump har inte bara varit ett fiasko. 
Presidenten har säkrat de avtal som normaliserar relationerna mellan 
Israel och hittills tre arabländer. En del av de mardrömsscenarier som 
målades upp när han valdes har trots allt inte infriats – han har inte 
lyckats fängsla sina politiska motståndare, inte anfallit någon med 
kärnvapen.

Men valet är mycket större än presidentposten. Det handlar om 
demokratins framtid. Trump måste bort.

DN 3/11 2020 "

Tänkesätt i USA
Jag tittade på TV den 27 oktober, på kunskapskanalen, ett program 
under rubriken Samtiden, och det var en handfull personer som disku-
terade något om  livsåskådningar, filosofi och övergripande politik o d.
Det var några av de vanliga övergipande personerna och bl a den 
svensk-amerikanske unga filosofen Martin Hägglund som nu tycks 
ses som något nytt och eftersträvansvärt. Han är från Norrland men är 
anställd vid ett  USA-universitet. 

Martin Hägglund har blivit ett världsnamn med sin existentiella kritik 
av kapitalismen och religionen. Sin egen livsåskådning har han burit  
på sedan barndomen och han lanserar den med kraften hos en predikant. 

"I USA har sekulariseringen ökat under de senaste decennierna och för 
många har politiken börjat överta religionens roll som identitetsska-
pare.  Olika samhällsförändringar har blivit den kamp till vilken man 
knyter sina yttersta förhoppningar. "

"Om man är medveten om att kapitalismens inre motsägelse alienerar 
både en själv och ens meningsmotståndare så kan politiken bli en 
existentiell fråga utan att polarisera. Martin Hägglund betonar också 
att man aldrig blint kan hänge sig åt en sekulär tro. - I stället är den 
något som ständigt måste rättfärdigas på nytt i praktiken. Som måste 
ha en inbyggd självkritik. Men jag vänder mig samtidigt emot ett 
religionsförsvar som går ut på att mänskliga passioner behöver 
svalkas. Att vi till naturen är fanatiska och att den sidan av oss gärna 
får avlastas i kyrkan. Så att den hålls borta från politiken. "

Hans resonemang bygger på USA-förhållanden som verkar vara långt 
ifrån de svenska förhållandena om religion och politik.
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"Martin Hägglund:  I praktiken delar  vi 
alla en sekulär tro
 LÖRDAG 24 OKTOBER 2020

Martin Hägglund har blivit ett världsnamn med sin existentiella 
kritik av kapitalismen och religionen. Sin egen livsåskådning har 
han burit  på sedan barndomen och han lanserar den med kraften 
hos en predikant. Matilda Voss Gustavsson har mött en djupt 
troende ateist för ett samtal om hängiven socialism och privata 
framtidstvivel – och om hur livets värde kan motiveras i en 
depression.

Martin Hägglund har tillbringat alla sina somrar i ett gult trähus på 
Höga kusten i Ångermanland, och på ovanvåningen fastnar jag 
framför en tavla föreställande ett stort släktträd. Det målades i mitten 
av 1900-talet och börjar med Martin Hägglunds mormor och morfar. 

Därifrån spänner grenverket bakåt över flera sekler och varje snirkligt 
löv ackompanjeras av inte bara individens födelse- och dödsår utan 
också yrke. Trädet visar på en släkt som i århundraden levt som 
bönder i just den här bygden – och ett barnbarn vars gren bara två 
generationer senare kommer ha sträckt sig till Manhattans Upper East 
side och en livstidsprofessur på Yale.

Sedan vidare ut på elituniversiteten och den amerikanska vänster-
rörelsens främsta scener där hundratusentals människor det senaste 
året samlats kring Martin Hägglunds existentiella kritik av både 
religionen och kapitalismen.

I bästsäljaren ”Vårt enda liv” argumenterar han för att insikten om att 
vår tid är utmätt tid borde förändra både samhället och vardagen.

I den riktar han sig predikantlikt till ett ”du” som ser dödens mörker 
och ändå strävar efter att ”upprätthålla det ljus som kommer att 
utsläckas”. Som vet att livet är ändligt och som ändå är fast besluten 
att göra det mesta möjliga av sin tid på jorden. 

Martin Hägglund skulle kunna ses som ännu en i raden av hajpade 
vänstertänkare. Som ännu en feber världen glömmer så fort frossan 
lagt sig. 

Men det som skiljer honom från många andra rockstjärne-betitlade 
akademiker är inte bara de andliga anspråken och viljan att tala till 
människors själar. Han har också varit uppfylld av samma teori sedan 
barndomen.  

Genom fönstren i det gula huset syns Bottenviken och en skärgård som 
i sin väldighet får Stockholms att kännas plottrig. Havet är stålblått 
och längs horisonten glider branta och skrovliga berg in och ut ur 
varandra.

Den 43-åriga filosofen har just anlänt från USA och berättar med 
lysande ögon om sina vandringar i naturen.

– Höstluften som bara finns i Sverige slet hjärtat ur mig på ett sätt jag 
inte upplevt på länge. Här sätts jag i kontakt med hela livsloppet: att 
mamma och pappa blir äldre. Att jag själv blir äldre. Jag får en väldigt 
levande kontakt med både det storslagna och det smärtsamma i att vara 
ändlig.
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Martin Hägglund gestikulerar med spretande fingrar och har en röst 
som verkar vilja så mycket med varje mening att den ofta befinner sig 
vid en bristningsgräns. Men mitt i ett resonemang kan han plötsligt 
tystna. Innan han efter flera utdragna sekunder återvänder. Och det 
dröjer innan jag förstår var han har befunnit sig.

I huset på Höga kusten har generationerna alltid umgåtts tätt. Martins 
mamma Margareta Hägglund – pensionerad komvuxlärare – tror att 
familjens kristna arv gjorde de existentiella frågorna ovanligt 
närvarande.  

– Man tänkte mycket på vad det innebär att leva. Och så har döden 
aldrig varit främmande. De äldre pratade ofta om att vi kanske sågs för 
sista gången. Kanske skulle vi inte få några fler somrar tillsammans, 
säger Margareta. 

Liksom maken är hon vänlig och innerlig på ett betydligt mer lågmält 
sätt än Martin Hägglund.

Hon minns att sonen i mellanstadieåldern plötsligt frågade om man 
måste tro som man gör i kyrkan. Hon uppmanade honom att lyssna på 
söndagsskollärarna. Men förklarade att han sedan fick avgöra själv.
– Han såg så lättad ut då. Och jag har tänkt på det i efterhand: att det 
var som en oro som släppte. 

Som tolvåring satt Martin Hägglund på sin farfars begravning. I den 
öppna kistan såg han det orörliga skalet av någon han älskat och som 
aldrig mer skulle finnas. Han upplevde att också själen var spårlöst 
borta. Och trots sorgen fanns ingen tröst i prästens tal om himlen. 
Hur kunde det finnas mening eller liv om ingenting stod på spel och 
kunde gå förlorat?

Hur kunde man på allvar visa omsorg om något som egentligen var 
osårbart?

– Filosofen Heidegger skriver om hur man som människa är stämd på 
ett visst sätt, som ett piano i en viss tonart. Det uttrycks i vad som för 
dig framträder som viktigt och oviktigt, säger Martin Hägglund när vi 
sitter framför ett fat av hembakade kakor som föräldrarna ställt fram. 
En klocka tickar och på den vävda duken står en vas med 
nyponkvistar.

– Jag är så stämd mot de här övertygelserna att de är utgångspunkten. 
Ända sedan jag var liten har allt som rör relationer och idéer berört 
mig på ett väldigt intensivt sätt, säger han om två områden som alltid 
varit svåra att förena. Just nu mer än någonsin.

Martin Hägglund har hittills ägnat nästan all sin tid åt att underbygga 
den tro som i uppväxten var intuitiv. 

Men han har aldrig aktivt tagit avstånd från barndomskyrkan och den 
ateism han formulerar är långt mer genomgripande och stillsamt kaxig 
än de flesta försök som gjorts tidigare. 

För medan 00-talsdebattörer som Richard Dawkins raljerar över Gud 
skriver han fram alternativet med ett sakralt och visionärt språk som 
brukat tillhöra religionen. Medan de avfärdar och kritiserar tron så 
införlivar han den i en egen livsåskådning. I sin bok argumenterar han 
för att de andliga uttrycken blir mer sanna och relevanta om de förstås 
som sekulära. 

Människors evighetslängtan speglar egentligen en önskan om att 
förlänga och fördjupa det här livet. 

Kyrkornas gemenskap kring det bröd och vin som sägs vara Kristi 
kropp och blod bör ses som ett sätt att heliggöra vårt beroende av 
varandra.  
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Och korsfästelsen är central genom att den erkänner det gudomliga 
som dödligt och fullt ut mänskligt.

Martin Hägglunds sekulära andlighet vänder sig också emot de ateister 
som likt filosofen Jean-Paul Sartre och sociologen Max Weber sett ett 
tomt universum som mörkt och avförtrollat. 

Men just för att Gud inte attackeras öppet har Martin Hägglund svårt 
att förstå kritiken han mött från troende som hävdar att hans förståelse 
för religion är svartvit. Att den inte svarar mot teologin eller 
människors levda erfarenhet. Att en relation till evigheten inte förtar 
delaktigheten i tiden här och nu. Att de tvärtom fördjupar varandra. 

– Det mest förvånande är att jag anses dela upp religiösa och sekulära 
människor i två grupper, säger Martin Hägglund.

– I min svenska omarbetning har jag därför gjort det ännu tydligare att 
den sekulära tron är något vi har gemensamt. Kierkegaard skiljer på 
levande och död tro. Den döda tron är den som inte visar sig i dina 
handlingar. Många religiösa har en bekännelse som går ut på att det 
högsta goda finns bortom det ändliga livet och dessutom inte är 
bräckligt. Men deras levande tro – och deras agerande – handlar om 
vår sociala tillvaro här på jorden. Så i praktiken delar vi alla en sekulär 
tro, säger Martin Hägglund om en försoningsgest som inte kommer 
avhjälpa kritiken. 

Men som säger något om de egna kraven på konsekvens.
Allt han uttrycker som filosof måste han kunna svara för i sitt privatliv, 
och det blir tydligt så fort vi får kontakt. Det är sommar och han 
skriver dag som natt på omarbetningen. 

Han säger att den nya versionen kommer förkroppsliga nuet snarare än 
var tänkandet befann sig för två år sedan.

– Det vore väldigt visset att resa till Sverige och behöva prata om 
något gammalt.

Som professor är Martin Hägglund känd för att aldrig hålla samma 
lektion mer än en gång. Han skriver ständigt om materialet utifrån 
studenternas frågor och sina egna omläsningar av kurslitteraturen. Vårt 
intervjusamtal från New York skjuts fram gång på gång. Men när det 
väl äger rum har han avsatt tre timmar. Och föreslår sedan att vi ska 
prata igen. Och igen. Han har ägnat natten åt att utveckla sin filosofi 
kring en av frågorna som ställdes. När jag visar intresse för hans 
tidigare utgivning ser han till att böckerna postas hem till mig av olika 
släktingar. 

Samtidigt tar Martin Hägglunds arbete allt mer tid. Visionen växer och 
bokens deadline pushas. Han väljer att fortsätta dra ner på sömnen och 
beskriver tillståndet som extatiskt. Som ett uttryck för sin andliga 
frihet. 

Jag har alltid varit fascinerad av tro. Inte den billiga varianten av 
affirmationer och självupptagenhet utan den kraft som uppstår i 
kontakten med något som är större än det egna jaget. 

I våra samtal och mejlväxlingar tänker jag ofta att jag aldrig mött en 
mer troende människa och jag undrar om han någonsin tvivlar.
○ ○ ○

När Martin Hägglund upptäckte filosofin på högstadiet blev det hans 
sätt att bearbeta livet – och sina första kärleksförhållanden.
– Jag skakades i grunden av hur en hel tillvaro kunde lysa upp och 
sedan slockna. Att den öppnades av en annan människa, och sedan 
upphörde. Och på ett sätt är det kanske banala saker men för mig var 
det väldigt stora upplevelser, säger Martin Hägglund, som publicerade 
sina första akademiska artiklar på gymnasiet. 
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Han beskriver sig som ”totalt oironisk” och jag slås flera gånger av en 
person som på ett ovanligt sätt tycks ha bevarat sig själv.

Som i sorgen över sin farfar fortfarande uttrycker en pojkes förtvivlan. 
Som med självförtroendet hos en viss sorts tonåring formulerar de 
eviga frågorna och tar sig an litteraturens klassiker i förvissningen om 
att kunna se något helt nytt.

Martin Hägglunds inre övertygelse har gjort honom intresserad av tro.
– Jag vill gärna hitta ett språk för de krafterna. Som samtidigt gör 
rättvisa åt att de är beroende av en social kontext och inte kommer ur 
relationen till något outsägligt mystiskt. Det blir särskilt viktigt att 
vidgå om man som jag kan framstå som en hyperindividualist. Oavsett 
inre driv så kan du inte bära livet på egen hand.
Martin Hägglund beskriver att han formats av hur föräldrarna gav 
honom kärlek och ett stort eget utrymme.

– Även om de själva är annorlunda stämda och ofta inte alls förstod 
varifrån mina passioner kom. Så till skillnad från många andra på mina 
positioner har det aldrig funnits något yttre tryck på att göra en viss 
typ av karriär eller bli en viss person. Jag fick utvecklas i den riktning 
som kom ur mig själv.

Många har helt andra uppväxter. Kan alla bli troende?
– Som en del av vår sårbarhet finns många godtyckliga psykologiska 
faktorer som raserar eller möjliggör olika sorters liv, och som aldrig 
kan elimineras. Men visionen handlar om att vi ska förstå oss själva 
och praktisera vår tillvaro på ett sätt som maximerar möjligheten för 
människor att finna och behålla tron på det egna livets möjligheter.

Hans Lennart Hägglund har ofta brukat fråga sina barn om de kommer 
ihåg vad de gjorde den här dagen för exakt ett år sedan. Sonen har 
försökt ta över uppmärksamheten genom att skriva dagbok men 
pappan har alltid svaret i huvudet. Han vet inte riktigt varför. Han 
säger att han tycker om att minnas sitt liv. Medan Martin Hägglund 

beskriver det som att Hans Lennart ”aktivt sticker ner ett geologiskt 
verktyg i tidens materia”.

I centrum för hans evangelium finns Karl Ove Knausgård och hans 
tanke om att fästa blicken. Att om och om igen spänna ögonen i sitt 
enda liv.

– Om jag återvänder till en plats tänker jag alltid: när var jag här 
senast? Vad pågick då? Och när jag fått fatt i vem jag var och var jag 
befann mig fortsätter jag: och vad hände för ytterligare två år sedan?
Minnesarbetet handlar om att fördjupa relationen till sin utmätta tid 
och är en inomvärldslig bön.

Systern Karin Hägglund säger att hennes bror alltid gäckats av 
förgängligheten.

– Insikten om hur ett ögonblick inte kan kapslas in. Att man kan få syn 
på något stort först i efterhand – som man missat när det skedde. Han 
har alltid varit en sådan som slår ut med armarna och påminner 
sällskapet om den fantastiska utsikten man passerar. Och med tiden 
har han utvidgat närvaron till att även gälla smärtan.

Det blev tydligt när Karin Hägglunds man Peter fick en livshotande 
cancerdiagnos.

– Martin brydde sig genuint om mig som syster, men allt det jag 
upplevde var också i fas med det han arbetade med. Han tyckte tidigt 
att jag skulle skriva om mina upplevelser. Han uppmuntrade mig att 
fortsätta trots motståndet, säger hon om anteckningarna som senare 
blev boken ”Så skilde döden oss åt”.

– Han såg ett värde i att stanna kvar och fullt ut vistas i sorgen och i 
alla galna och fula tankar den rymmer. Att inte gå miste om 
erfarenheten.
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Varför? 
– Om man snabbt försöker ta sig förbi smärtan är risken att man inte 
fullt ut inser vidden av vad man förlorat. Och vilka steg man behöver 
ta för att gå vidare. Om jag inte vistats så mycket i min förtvivlan hade 
jag aldrig kunnat se när jag började komma igenom den. Och tillåts 
inte sorgen är det svårt att på djupet uppleva de andra känslorna.
I ”Vårt enda liv” skriver Martin Hägglund att ett av bokens mål är att 
skapa tröst inför döden. Att utveckla sekulära ritualer och ett språk 
som gör rättvisa åt förlusten som oåterkallelig. 
○ ○ ○

När vi ses på Höga kusten har Martin Hägglunds svenska förlag just 
meddelat att de ger ut hans debut ”Kronofobi” på nytt. Han påbörjade 
den efter gymnasiet och arbetade med manuset i fem år och under stor 
isolering. Han vände sig emot den mystik som ofta dominerade i 
tolkningarna av modernistisk poesi. Han ville visa att författare som 
Gunnar Björling och Katarina Frostenson snarare har förgängligheten 
som sitt bärande tema. 

Men ”Kronofobi” fick ett svalt mottagande. Särskilt i relation till det 
stora genomslaget för hans efterföljande böcker på engelska. I dem 
tolkade han Jacques Derrida – och författare som Marcel Proust, 
Virginia Woolf och Vladimir Nabokov – med en blick som känns igen 
från barndomen och debutboken. 
– USA har inte ett hierarkiskt tänkande om att man måste nå en viss 
nivå på karriärstegen innan man får ta sig an vissa saker. Och så älskar 
man genuint nya idéer. När jag skrev min första bok på engelska var 
det de äldre generationerna som ville ordna konferenser runt mitt 
tänkande: de som egentligen skulle kunna känna sig hotade. 

Vad skapar den sortens tro? 
– I den amerikanska universitetsvärlden finns en stor infrastruktur av 
förlag och konferenser som gör det lättare att känna sig som en del av 
ett samtal, en gemensam utforskning. 

Är inte ett av svaren individualismen och den amerikanska 
drömmen?
– Absolut, och den har präglat boken. Min kritik av det politiska 
systemet handlar ju om att ta frihetstanken på allvar. Det är knappast 
orelaterat till att jag lever i den amerikanska paradoxen. I ett samhälle 
som eroderar de flesta människors livsmöjligheter. Samtidigt som det 
finns fickor och undantag där man lyckas förvalta en liberalism som är 
existentiellt frigörande. I en sådan har jag länge befunnit mig. Och det 
har gjort intryck på mig, säger Martin Hägglund som till skillnad från 
en mer nostalgisk vänster inte sörjer några svunna epoker.

I kapitalismen ser han ett historiskt framsteg som hänger ihop med den 
egna livsresan. Med överskridandet av släktträdet vid Bottenviken. 
Men också en ideologi som är oförmögen att förverkliga sina 
frihetslöften.

När Martin Hägglund i stället lanserar en version av ”demokratisk 
socialism” är hans argument precis som inför religionen både 
strukturella och existentiella.

Om vi inser vikten av vårt enda liv måste måttet på värde vara tid 
snarare än ekonomisk tillväxt.

Martin Hägglunds vision stödjer sig på Karl Marx och han har blivit 
central för en amerikansk vänsterrörelse som är ovanligt radikal. Som 
tappat tron på själva samhällssystemet och söker nya svar på de mest 
grundläggande frågorna.

De utgör också en generation där allt färre är religiösa.

I USA har sekulariseringen ökat under de senaste decennierna och för 
många har politiken börjat överta religionens roll som 
identitets-skapare. Olika samhällsförändringar har blivit den kamp till 
vilken man knyter sina yttersta förhoppningar.
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USA är i dag ett polariserat land. Finns det någon fara i att göra 
en politisk vision alltför existentiell?
– Att motståndare demoniseras är såklart en risk. Men att jag kritiserar 
kapitalismen inifrån borde kunna tala till folk på alla delar av det 
politiska spektrumet. Det öppnar upp för ett samtal: Har den frihet du 
tror på verkligen möjlighet att förverkligas i vårt nuvarande samhälle? 
Om man är medveten om att kapitalismens inre motsägelse alienerar 
både en själv och ens meningsmotståndare så kan politiken bli en 
existentiell fråga utan att polarisera.

Martin Hägglund betonar också att man aldrig blint kan hänge sig åt 
en sekulär tro. 

– I stället är den något som ständigt måste rättfärdigas på nytt i 
praktiken. Som måste ha en inbyggd självkritik. Men jag vänder mig 
samtidigt emot ett religionsförsvar som går ut på att mänskliga 
passioner behöver svalkas. Att vi till naturen är fanatiska och att den 
sidan av oss gärna får avlastas i kyrkan. Så att den hålls borta från 
politiken. Det är ett omyndigt sätt att tänka på oss själva. I stället 
borde vi ställa oss frågor om hur vi kan bli mer ansvarsfulla i våra 
passioner. Hur kan vi gemensamt förvalta vår bräcklighet?

Kan inte tanken om vårt enda liv lika gärna leda till nihilism och 
Donald Trump? Just för att individer är stämda på så olika sätt.
– Jag argumenterar aldrig för att insikten om ändlighet skulle vara 
tillräcklig, säger Martin Hägglund – och lyfter fram att en viktig 
utgångspunkt i hans tänkande är tron på människans formbarhet: 

– Jag anser inte att vi föds som blanka papper. Det finns alltid 
biologiska, kulturella och materiella villkor för vår existens. Men det 
som framför allt utmärker oss som art är vår förmåga att förändra våra 
livsomständigheter – och därmed oss själva. Vi formas socialt och 
historiskt. Så insikten om att våra liv är ändliga säkerställer i sig 
ingenting. Och just därför är det så avgörande hur vi organiserar våra 
liv tillsammans. 

I Sverige har hans politiska tänkande inte fått samma fäste.
– Men jag får många mejl från människor som upplever att deras 
livsåskådning levandegörs och fördjupas. Att vi är sekulariserade 
betyder inte att frågorna har tagits på allvar. 
○ ○ ○

I Martin Hägglunds livsåskådning blir själva tron särskilt viktig. I 
religiösa traditioner antas Gud eller evigheten existera oavsett hur 
mycket individen tvivlar. Medan föremålet för en sekulär tro behöver 
bäras upp av utövaren.Martin Hägglund säger att den sårbarheten är en 
drivkraft i hans arbete. 
– Min tro måste ju praktiseras och den finns inte bortom själva 
verksamheten. Men hittills har jag aldrig tvivlat på det större projektet 
och jag har alltid upplevt mig vara inbegripen i något meningsfullt.

– Ändå kan jag aldrig ta tron för given. Jag bär på en levande 
medvetenhet om vad det skulle innebära om den förlorade sitt grepp 
om mig. Jag vet att det existentiella sammanbrottet är en risk. Och jag 
tvivlar ofta på min förmåga att leva upp till de egna filosofiska kraven.
Martin Hägglunds nära vän Niklas Brismar Pålsson – som fått ”Vårt 
enda liv” dedikerad till sig – menar att det är därför han plötsligt kan 
tystna i ett samtal.

– Han är allergisk mot jargong och mot att falla tillbaka på ett manus. 
När han avbryter sig själv är det för att han inser att han har tagit en 
genväg. Det är ett väldigt krävande sätt att leva. Men han har nog 
aldrig upplevt sig ha några alternativ.  

Inför relationer kan Martin Hägglund däremot känna ett mer grund-
läggande tvivel. Om varje timme räknas väger de livsförändrande 
besluten tungt. I läsningen av Knausgård förbluffades han över hur 
obekymrat norrmannen skaffade barn, och han ser att skillnaden 
mellan dem är tro. 

54



– Jag har börjat känna en oro inför att aldrig få uppleva föräldraskapet. 
Men jag inser att en ännu större rädsla vore att det skulle ske med fel 
person. Eller att jag inte skulle ha kommit tillräckligt långt med mig 
själv. Att jag existentiellt skulle befinna mig vid en plats där jag inte 
fullt ut kan prioritera ett barn. 
–  Ett viktigt argument i min bok är att din tro visar sig i ditt agerande. 
Och min praktik vittnar om att min största passion är arbetet som 
upptar mig just nu.

I vilka lägen skulle du kunna tvivla på det större projektet?
– Om jag förlorade min kontext och om villkoren för att syssla med 
filosofi blev för deprimerande. Att behålla tron på något är väldigt 
svårt om det inte också finns andra människor som bryr sig. 
Meningsfullheten beror på att någon tar emot och ger tillbaka. Steget 
skulle vara kort till en grundförtvivlan.

Många religiösa har vittnat om att tron gett dem styrka att stå 
emot sådant. Gud är med dem oavsett om allt annat sviker.  
– Jag tolkar en sådan förtröstan som ett uttryck för en längtan efter en 
värdig social tillvaro. Vår uppgift är att bygga en värld där du kan 
känna tillit genom att de samhälleliga relationerna är sådana att det 
finns någon som fångar dig när du faller. 

I boken skriver du att människovärdet och därmed du själv ”vilar 
på andra som erkänner mig, liksom min egen förmåga att erkänna 
mig själv”. Men vad händer om varken individen eller 
omgivningen kan eller orkar tro?

– Att vara beroende av andra är svårt och ångestskapande. Men det är 
också källan till mening, och att frigöras från de villkoren är inte ett liv 
utan en form av upphörande. I stället borde vi individuellt och socialt 
bygga andra sätt att leva med vår sårbarhet, säger Martin Hägglund 
och det här är ett av de tillfällen då han tystnar.

Han återkommer dagen därpå. Han berättar att en närstående länge 
brottats med depressioner och han vill få möjligheten att formulera ett 
bättre svar.

– Vi kommer alltid att kunna tappa fotfästet men vilka resurser vi har 
för att hantera de erfarenheterna kan inte reduceras till det privata. 
Djupast sett är det en fråga om vårt samhälle – om hur vi och våra 
institutioner förverkligar idén om att varje individ är ett ändamål i sig. 
Även om du och din omgivning skulle vackla i tron på ditt liv så kan 
vi som samhälle bära upp övertygelsen om dess absoluta värde.  

I den svenska omarbetningen av ”Vårt enda liv” tar Martin Hägglund 
ett sista steg i sin sekulära läsning av religionen. Han använder sig av 
begreppet ”det gudomliga” och säger att betydelsen blir särskilt tydlig 
i den här frågan. 

– Med en sekulär tro erkänner vi att livets värde är någonting som vi 
upprätthåller gemensamt. Vi bejakar att det högsta goda inte finns 
bortom oss. Att kärlek och ansvar bara kan leva genom oss. Det är det 
som är det gudomliga och det är därför allting står på spel i det 
mellanmänskliga.

Matilda Voss Gustavsson
matilda.gustavsson@dn.se"
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"Martin  Hägglund 

Föddes 1976 och växte upp i Järfälla utanför Stockholm. Somrarna 
tillbringades vid Höga kusten.

I dag bor han på Manhattan i New York och innehar en livstids-
professur i litteraturvetenskap och humaniora vid Yaleuniversitetet i 
New Haven, Connecticut.

Utgivning
Martin Hägglund debuterade 2002 med ”Kronofobi: Essäer om tid och 
ändlighet”.

I sin nästa bok ”Radical atheism: Derrida and the time of life” (2008) 
tolkades filosofen Derrida och Martin Hägglund såg ett tänkande som 
sätter livets ändlighet och oberäknelighet i centrum.
Den följdes av ”Dying for time: Proust, Woolf, Nabokov” (2012) där 
han argumenterar för att modernisternas vilja att fånga de förhöjda 
livsögonblicken inte bör tolkas som en längtan efter transcendens. 
Snarare ligger extasen i det flyktiga.

”This life: secular faith and spiritual freedom” från 2019 ges nu ut i en 
svensk omarbetning med titeln ”Vårt enda liv: Sekulär tro och andlig 
frihet ” (Volante)."

Om svenskarnas religion.
DN hade den 1 november 2020  84 dödsannonser avseende huvud-
sakligen pensionärer. Alla annonser hade överst en synbol. Nio 
annonser hade överst ett kors som symboliserar en kristen tro eller 
tradition. Nio är 10,7 % av 84. Om cirka 10 % av penionärerna har 
kristen tro eller tradition kan man kanske för hela befolkningen räkna  
räkna med en lägre siffra.

" Den som tror att allt förändras om Trump 
blir bortröstad lurar sig själv
DN TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Det intressanta är inte det faktum att populistiska politiker vinner 
val utan att deras retorik förändrar väljaren. Jasenko Selimovic 
för dagbok över hösten 2020 och konfronterar en bitter sanning 
om polariseringen.

15 september 2020
Dennis Askling ser ut som en överambitiös student som tillbringar 
dagarna på biblioteket. Det är han inte. Han jobbar på SD:s riksdags-
kansli och brukar chatta om den överlägsna rasen, ”skoja” om Hitler 
Jugend-frisyrer, skriva att folk som kommer från Afrika ”luktar skit”. 

När Expressen avslöjar hans chatt skrivs pliktskyldiga fördömande 
artiklar, men sjunker stödet för SD? Nej. I sammanvägningen av -
aktuella opinionsmätningar som Sveriges Radio gör några dagar 
senare ökar SD. Visserligen marginellt men de ökar. Inte minskar.

Samma kväll intervjuas Jimmie Åkesson i Aktuellt. Nike Nylander 
frågar om det ändå inte finns vissa problem med ett parti där 300 
medlemmar har lämnat eller tvingats lämna efter liknande avslöjanden. 
Jimmie Åkesson svarar att det finns galningar i alla partier. Det är nog 
sant, men 300 stycken?
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29 september 2020
Duellen mellan Trump och Biden är mer en wrestlingshow än en 
valdebatt. Trump spatserar långsamt in, vinkar kaxigt, väntar in några 
slag och hoppar sedan på sin motståndare, slår fult gång efter gång. 

Sedan tittar han mot programledaren som för att säga: visst var det 
bra? I debatten hälsar han till den nyfascistiska vitmaktgruppen Proud 
boys att den ska ”avvakta”. Avvakta vad då? Attackorder? Valet? Den 
skandalösa uppmaningen skadar inte Trump. Så vad är det han 
erbjuder för att 63 miljoner amerikaner ska kunna bortse från hans 
närhet till nyfascismen, hans rasism, sexism, förakt för svaghet?

Frågan varför ett parti växer kan till stor del besvaras med statsveten-
skapliga och sociologiska förklaringar. Vi kan dem vid det här laget 
utantill. Jag söker svar på en annan fråga. Inte hur det kan komma sig 
att Berlusconi, Orbán och Trump kan vinna val, utan vad en röst på 
dem gör med deras väljare. En förklaring till varför korruptions-
skandaler inte biter på Orbáns väljare, sexskandaler på Berlusconis 
och nazistskandaler på Åkessons? Och en förståelse för vilken 
tektonisk förändring det orsakar i ett samhälle.

30 september 2020
När någon lägger sin röst på en kandidat påverkar det inte bara 
kandidaten utan också den som röstar. Dagen efter första valdebatten 
tittar jag på framträdanden av USA:s förre president Barack Obama. 

Det slår mig att han vädjar till väljarnas bättre sidor. I ett USA med 
dess rasistiska förflutna kan en röst på Obama vara en möjlighet för en 
väljare att för en liten stund visa att de är bättre än sitt lands förflutna. 

Att hen kan ta avstånd från det genom att välja en svart president. 

Symboliken löser inte problemet med rasismen, men den gör väljaren 
bättre. Oavsett om man är anhängare av Obamas sakpolitik eller ej.

Trump verkar i stället appellera till väljarnas sämsta sidor. Den som 
röstar på honom är i många andras ögon tveklöst rasist och sexist. Men 
den intressanta frågan är hur Trumps väljare uppfattar sig själv?

En politisk debatt med Trump handlar inte om sakfrågor, han förvand-
lar debatten snarare till en show, en arena där ingenting ska tas på 
allvar, där överdrifter och dumheter är en del av underhållningen. Men 
Trump har ett mycket specifikt bud. Han vet att alla människor ibland 
kan vara sexistiska, egoistiska, rasistiska. De flesta av oss brottas med 
det, försöker låta bli, försöker bli bättre. Det Trump erbjuder är en 
gemenskap där det inte är så farligt att vara allt detta.

Trump erbjuder sina väljare en befrielse från civilisationens 
politiskt korrekta gördel, en förlåtelse för det de hade tvingats se 
som sina synder. Och han inte bara absolverar dessa synder, han 
förvandlar dem till dygder. Antisemitiska utfall blir till roliga skämt, 
sexism blir till ett kitt för manlig, uppriktig gemenskap. En röst på 
Trump kan få många att känna sig mer ärliga, omfamnade i en 
okomplicerad gemenskap av självklara värden. Han vädjar till sådana 
känslor genom att prata enkelt, nästan banalt: män är män, kvinnor är 
kvinnor, resten är trams. Muslimer är jättefanatiska, mexikaner jätte-
jätte kriminella, jämställdhet de fula ragatornas hämnd. Det är en banal 
nietzscheansk värld, men den är välkomnande för alla syndare.

Erbjudandet har nästan religionens styrka och förvandlar sina 
anhängare till en sekt. Alla som antyder en avvikande mening blir med 
automatik en förrädare. Varje ”jag tycker inte det är roligt med en 
sådan syn på kvinnor” förvandlar den som uttalade det till en pk-man 
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som låtsas att han aldrig åtrått någon kvinna. Varje ”jag ogillar när 
man skojar om Hitler Jugend” förvandlar den som säger det till en 
humorbefriad idiot. Det här är en sluten värld, en Truman show som 
går på loop.

Slutenhet förstärks av sociala medier och dess algoritmer som är 
programmerade för att para ihop likasinnade. Därför ökar hatet på 
nätet. Nätets anonymitet möjliggör för antisemiter att pysa ut hatet 
som de inte kan visa offentligt. Rasister kan svetsas samman så 
mycket att det blir Nike Nylander som får löpa gatlopp efter intervjun 
och inte Åkesson. Så mycket att islamofobin nästan blir Twitters 
motor.

Problemet är att många har svårt att förstå populismens lockelse. 
Varje gång det dyker upp en Trump, Orbán, Berlusconi, Bolsonaro, 
Salvini, Wilders, Strache, Kjaersgaard eller Åkesson, ett nytt 
Sannfinländarna eller Alternativ för Tyskland, så blir vi lika förvånade: 

”Ofattbart!” Sedan skriver vi artiklar, fördömer och hoppas att det ska 
fungera denna gång. Det är att lura sig själv. Populismens anhängare är 
svåra att nå. Varje påpekande, varje uppläxning upplever de som ett 
försök att klä dem i en mental tvångströja, en mental lockdown. De 
spjärnar emot. Oförmögna att hitta ett effektivt motvärn vänjer vi oss 
vid en allt högre temperatur i grodkastrullen. För några år sedan tyckte 
vi att det är hemskt att SD hade mer än 4 procent. Nuförtiden är vi 
nöjda för att Trump säger till Proud boys att avvakta. Tänk om han 
hade sagt att de skulle attackera?

12 oktober 2020
Populismen drar isär samhällets tektoniska plattor. Meningsutbyten 
och rationalitet blir inte längre medel för utveckling utan förräderi. 

Radikaler till vänster har länge ogillat idén om att kampen ska föras 
utifrån den mest rationella positionen, i stället intar de tvångsmässigt i 
alla lägen en position i motsats till SD, gör sig dumma. SD erbjuder 
vänsterradikaler en möjlighet att återerövra existensberättigande. 

Samtidigt behöver SD dem. Populisternas ständiga strategi att 
provocera, polarisera och skapa kaos – från vilket de sedan lovar rädda 
dig – behöver vänsterradikaler som inte bemöter provokationen 
rationellt utan nappar på den. Det är ett perpetuum mobile.

Den andra flanken, tidigare förbehållet högern, nuförtiden uttänjd även 
mot mitten, har börjat anpassa sig till populisternas syn, skriver 
motioner ihop med SD, närmar sig dem i smyg, och försvarar det med 
argumentet: men i sak tycker vi ju det samma, så vad är problemet? De 
anammar synen som populismen är förankrad i. De börjar betrakta 
människan som i grunden egoistisk och civilisationen som endast en 
tunn fernissa omkring den egoistiska kärnan. Valet förminskas då till 
att antingen ständigt stödja fernissan så att den inte spricker, eller att 
skala av sig den eftersom den är onaturlig. Pest eller kolera?

De som brukar vara den rationella mitten har gett upp. I stället för 
att utöka utrymmet för rationalitet verkar de ha tröttnat. De orkar inte 
bli den rigida eliten som ständigt påpekar uppenbara dumheter. Hur 
många öppna dörrar ska man orka slå in? Det har blivit tjatigt att 
påpeka vikten av mänskliga rättigheter, den dörren är redan uppslagen 
i min filterbubbla, säger de. Och ser inte hur den allt mer stängs i och 
med den meningen.
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Denna inställning speglar vår tid, den självgoda, liknöjda, post-1989 
epoken. När Berlinmuren föll trodde vi att liberalismen hade segrat, att 
värderingar som utgör nödvändiga beståndsdelar av demokratin blev 
förankrade i våra samhällen en gång för alla, att vi lyckades 
institutionalisera erfarenheten av krigen och Förintelsen genom viktiga 
institutioner: EU, FN, Nato, IMF. Historien hade tagit slut och 1900--
talets fasor skulle ”aldrig mer” återkomma. Österrikes dåvarande 
kansler Vranitzky förlöjligade de som tyckte att mer återstod att göra: 
”Den som har visioner behöver gå till doktorn.”

Men samtidigt som Brzezinski skrev att demokratin hade segrat 
började Sarajevo brinna. Berlinmurens fall var inte demokratins seger 
utan kapitalismens. Putin, Orbán, bröderna Kaczynski och Babis 
omfamnade kapitalismen men inte demokratins värdegrund. Friheterna 
som Amartya Sen lärde oss något om, hörde inte så linjärt ihop som vi 
trodde. Kapitalismen kunde existera utan demokrati, ekonomisk frihet 
gav inte nödvändigtvis politisk frihet, antisemitismen kunde leva efter 
Auschwitz, främlingsfientlighet och islamofobi kunde trivas i 
demokratiska samhällen. 1989 blev året då friheten kom, men också 
året då vi på vägen från återföreningsfesten sladdade ut i vägrenen.

Trump har sannerligen gett populismen vingar och blivit dess symbol. 

Men den som tror att saker kommer att förändras om Trump blir 
bortröstad lurar sig själv. Populismen är ett kumulativt resultat av vårt 
förhållningssätt, framför allt efter 1989. Den kommer att överleva 
Trump. För den bittra sanningen är att populismen inte bara har 
förändrat sina anhängare utan oss andra också.

13 oktober 2020
Digitala plattformar förstärker och promoverar Förintelseförnekande. 
Det är en av slutsatserna som man kan läsa om i rapporten ”Hosting 
the ’Holohoax’” från den brittiska tankesmedjan Institute for strategic 
dialogue. Författarna hittar bara på Facebook 366 068 följare till sidor 
som ägnar sig åt Förintelseförnekande och som drivs av konspirations-
grupper, högerextrema, antisemiter, pro-Palestina-grupper, islamister, 
vänsterextrema… Jag har skrivit om folkmordsförnekande, bekämpat 
de som ägnar sig åt detta. Jag vet att det är som ett isberg. Så om så 
mycket är synligt, hur mycket ärbefinner sig under ytan då?

Nyheten publicerades i augusti i den brittiska tidningen The Guardian/
The Observer, som läses på alla större svenska redaktioner. Vad hände 
när den exploderade i offentligheten? Ingenting. Den exploderade inte. 

Förintelseförnekande framkallade inte mer än en axelryckning.

Det var först i går, den 12 oktober, som Facebook deklarerade att de 
inte längre kommer acceptera Förintelseförnekande. Men det är 
fortfarande fritt fram att förneka andra folkmord.

15 oktober 2020
DN avslöjar att Hamid Zafar, vid tidpunkten anställd vid Skolinspek-
tionen, har skrivit att syftet med boken ”Om detta må ni berätta” var 
att skapa ”masspsykos där eleverna matas med hur fruktansvärd 
Förintelsen var”. Hamid hudflängs för sina antisemitiska och 
homofoba skriverier. Men redan samma dag tycker flera offentliga 
personer att samhället nu bör ge Hamid en väg tillbaka. Axelryckning 
med besked.

29 oktober 2020
Det är fem dagar till det amerikanska valet.

Jasenko Selimovic 
kulturdebatt@dn.se "
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" Han leder Trumps våldsamma supportrar
DN SÖNDAG 1 NOVEMBER 2020

Inför valdagen på tisdag har Donald Trump uppmanat den 
högerextrema gruppen Proud Boys att ”vara redo”. DN:s Björn af 
Kleen och Lotta Härdelin träffade gruppens ledare Enrique Tarrio 
som säger att han ”kommer ge sig ut” om det blir en omräkning 
av rösterna.

Mord, skottlossningar och kidnappningsförsök av tunga politiker. 
Så har det högerextrema våldet sett ut i USA inför presidentvalet. 
Underrättelsetjänster varnar för att högerextrema miliser försö-
ker skapa ett inbördeskrig. DN har pratat med USA:s ledande 
experter på extremism.

Vi såg till att det republikanska partiet äntligen fick ett par pungkulor.
Det säger Proud Boys ledare Enrique Tarrio en regnig måndagsefter-
middag på Trump International Hotel i Washington DC.

Tarrio, som suttit i fängelse och är portad från etablerade sociala 
medier och amerikanska kreditkortsföretag, bär kamouflagemönstrad 
keps och runda solglasögon från Ray Ban. I skäggstubb och trasiga 
jeans sticker han ut i den guldkantade hotellbaren. Prydliga 
barnfamiljer äter lunch vid marmorborden omkring oss.

På tv-skärmarna bakom Enrique Tarrio svarar Trumps kandidat till 
Högsta domstolen på frågor i senatens justitieutskott. Presidenten 
förväntar sig att en konservativ majoritet i HD ska hjälpa honom att 
vinna valet på tisdag.

Men innan en eventuell omräkning av valsedlarna hamnar i Högsta 
domstolen måste Trump piska upp tillräckligt med misstro över 
valresultatet i folkdjupet.

Det är här Enrique Tarrio och hans fotsoldater i Proud Boys kommer in 
i bilden.

I mellanårsvalen 2018 repeterade Proud Boys. De slog läger utanför en 
lokal i Florida där röster räknades om. De vrålade i megafon utanför:
– Hur många valsedlar stjäl ni därinne?!

Till den afroamerikanska kvinna som ansvarade för omräkningen:
– När kommer du ut din gamla hagga?! Lock her up! Lock her up! 
Lock her up!

På Trumphotellet, mellan cheesecake och coca-cola, säger Enrique 
Tarrio:

– Vi kommer inte patrullera vallokaler, inte dyka upp i våra uniformer 
på valdagen. Men om det blir en omräkning kommer vi ge oss ut. För 
att försäkra oss om att det går rätt till.

Proud Boys förkroppsligar en våldsam tradition i amerikansk 
valhistoria, nära förknippad med slaveriet och vit terror mot den 
svarta befolkningen.

Under rekonstruktionen, den period efter slaveriets upphörande då 
svarta män fick rösträtt, strök självutnämnda vakter från lokala 
skytteklubbar runt utanför vallokaler i amerikanska Södern. Syftet var 
att skrämma bort afroamerikanska väljare. De självutnämna 
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valpoliserna kallades bad men at the ballot box, farliga män vid 
valurnorna.

Inför årets presidentval har Donald Trump aktivt uppmanat sina 
anhängare att övervaka röstningsprocessen.

Presidentens son Donald Trump Jr har efterlyst privatpersoner villiga 
att ingå i en Trumparmé, ”Army for Trump’s election security 
operation”. Trumparmén ska sätta stopp för ”den radikala vänsterns” 
försök att ”stjäla valet”.

Efterlysningen skedde i anslutning till den första presidentdebatten 
mot Joe Biden där Donald Trump sade: ”Proud Boys, ta ett steg 
tillbaka och var redo”.

Enrique Tarrio svarade presidenten på nätverket Parler samma kväll: 
”Är redo sir”.

En annan ledare i Proud Boys tolkade Trumps ord som en order om att 
ge sig ut på gatorna och spöa upp vänsteraktivister, en av Proud Boys 
specialiteter:

”Trump sa åt oss att gå och fucka up dem! Det gör mig så glad.”
– Proud Boys har blivit synonymt med motstånd mot kommunisterna 
som vill förstöra det amerikanska sättet att leva. Det var därför vi 
nämndes i debatten, säger Enrique Tarrio på Trumphotellet.

Under Trumps första mandatperiod har Proud Boys regelbundet 
sökt upp politiskt laddade miljöer och låtit sig provoceras till grovt 
våld under en paroll av ”självförsvar”.

Forskare beskriver Proud Boys som en stormtrupp, ett avantgarde i det 
radikaliserade regeringspartiet.

Laura Loomer, en republikan som kandiderar till kongressen i Trumps 
hemdistrikt, West Palm Beach i Florida, skrev nyligen i en debatt-
artikel: ”Proud Boys står redo att försvara våra medborgare mot 
inrikes terrorister i en tid när ordningsmakten är antingen tvekande 
eller fullständigt maktlös.”
○ ○ ○

Till vardags driver Enrique Tarrio en liten verkstad med tillhörande 
webbshop i Miami i södra Florida. Han håller till i Westchester, ett 
oansenligt område präglat av industrilokaler och enkla enplansvillor i 
trä. Grannen är en högljudd båtsvets.

I en lokal som påminner om ett garage trycker Tarrio kepsar och t-
shirts med budskap som ”American Supremacist”. Proud Boys har 
synts i tröjor med texten ”I can breathe” – en grimas riktad mot 
aktivisterna i Black lives matter. Efter polismordet på George Floyd i 
Minneapolis i våras skanderade demonstranter ”I can’t breathe”, några 
av Floyds sista ord innan han kvävdes till döds.

Omedelbart efter presidentdebatten den 29 september utformade Tarrio 
en t-shirt med Trumpcitatet ”Stand Back Stand By” runt Proud Boys 
initialer. Ett presidentsigill; Proud Boys hade krönts till hovleverantör 
av politiskt våld.

På dörren mellan kontorsdelen – två nakna skrivbord med handskrivna 
order i högar – och tryckeriet hänger ett svart skynke med texten: 
”COMMIE KILLER”.
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Ovanför Tarrios arbetsplats i ena hörnet sitter ett rött klistermärke med 
vit ram, en ”jaktlicens” på antifascistiska aktivister: ”Antifa Hunting 
Permit. Open season. All 58 gender identities”.

Proud Boys grundades 2016, året då Trump vann valet, av en 
kanadensisk entreprenör och provokatör vid namn Gavin McInnes 
(som tidigare startat magasinet och medieplattformen Vice, som han 
lämnade 2008). McInnes, en tatuerad hipster i vaxad mustasch, kom 
inifrån det etablerade mediesamhället. Han brukade vara en 
återkommande gäst i Fox News.

McInnes annonserade Proud Boys födelse i en extrem tidskrift, Taki’s 
Magazine, där den amerikanska nynazisten Richard Spencer var 
redaktör.

Proud Boys presenterades som en sammanslutning som skulle värna 
traditionell maskulinitet och ”västerländsk stolthet” – egenskaper som 
samhället förklarat tabu, enligt McInnes.

”Att vara stolt över västerländska värderingar är som att vara en lytt, 
svart, lesbisk kommunist 1953”, skrev Gavin McInnes. Proud Boys 
skulle etablera ett ”säkert rum” för amerikanska män som upplever sig 
rot- och hemlösa i samtiden.

Extremismforskaren Samantha Kutner vid University of Nevada kallar 
Proud Boys för en av ”västvärldens farligaste organisationer”. 

Framgångsreceptet, säger hon, är deras fokus på ”manligt missnöje”.
– De rekryterar medlemmar genom att framställa sin extremism som 
ett ställningstagande om sårad maskulinitet. De har förmågan, vilket 
gör dem farliga, att dra med sig människor från mittfåran ut till 

ytterkanten och de gör det genom att kapitalisera på manligt missnöje. 
De är opportunistiska och har lyckats få acceptans från Trump och en 
del av den konservativa eliten i USA.

En tidigare medlem av Proud Boys arrangerade den högerextrema 
marschen i Charlottesville sommaren 2017, och kallade kvinnan som 
dödades där för en ”fet, äcklig kommunist”. Proud Boys tog avstånd 
från honom.

– Om Trump vinner kommer de fortsätta att iscensätta skrämsel-
kampanjer mot marginaliserade grupper. De kommer stödja 
lagstiftning som begränsar invandring och uppmuntra till brott mot 
mänskliga rättigheter vid gränsen. De hetsar mot hbtq-personer och 
drömmer om ett förflutet där männen stod för brödfödan och 
kvinnorna var hemmafruar. En 1950-talsutopi som aldrig funnits i 
verkligheten men som är mycket lockande för Proud Boys.

Våld är själva kärnan i Proud Boys verksamhet. I ett hörn i Enrique 
Tarrios tryckeri i Miami ligger en hög med oanvända röda 
boxningshandskar.

Interna dispyter avgörs med nävarna.

Vad slåss ni om?
– Äh, vanligt skitsnack. Någon säger till någon: You’re fuckin faggot! 
No I’m not a faggot! Då ber jag dem dra på sig handskarna, utser en 
domare och så gör man upp.

För medlemmarna är Proud Boys tänkt att fungera som 
ställföreträdande kärnfamilj, säger Tarrio. Här fostrar grabbar varandra 
i hårdför patriarkalisk anda. Super, slåss och sätter kvinnor på 
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piedestal. Tarrio säger att den upplösta mamma-pappa-barn-normen i 
gjort Amerika laglöst.

– 23 av de senaste 26 masskjutningarna utfördes av killar som vuxit 
upp i ett hem utan fadersgestalt. Att vara ensamstående mor är det 
svåraste som finns. Detta, inte vapenlagar, är problemet bakom 
masskjutningarna.

Aspiranter på fullvärdigt medlemskap i Proud Boys måste genomgå 
fyra invigningsriter.

1. Deklarera att är du är en Proud Boy offentligt. Stå upp för 
”västerländsk chauvinism”.

2. Motta ett kok stryk från andra Proud Boys samtidigt som du 
försöker uttala namnet på fem sorters frukostflingor. (Och bevisa 
därmed att du kan bevara din självkontroll i en våldsam situation.)
3. Skaffa en Proud Boy-tatuering – Enrique Tarrio har ”proud boy” 
tatuerat på vaden – och sluta onanera.

(Den senare regeln efterlevs inte, säger Tarrio. Även om han kan 
nämna teorier som stöder tanken att avhållsamhet disciplinerar män 
och slipar prestationsförmågan.)

4. Genomför en ”svårighet” i Proud Boys namn.
Till mig säger Tarrio att det fjärde steget i hans fall handlade om att 
hjälpa till att rädda strandade människor i Texas efter orkanen Harveys 
framfart. Men i en tidigare intervju nämns en våldsam konfrontation i 
Portland som Tarrios fjärde steg: för två somrar sedan krossade han 
käken på en vänsteraktivist som enligt honom kastade en granat som 
landade vid hans fötter.

– Vi är semivåldsamma, säger Enrique Tarrio. Vi är kända för att utöva 
självförsvar. Om vi angrips eller provoceras så kommer vi försvara oss 
själva. Vi vänder inte andra kinden till. Vi är inte allas kopp te.

I bakhuvudet, ungefär där kepsen slutar, har Enrique Tarrio ett ärr. En 
natt på en stripklubb i Florida svankade en dansös framför Tarrios 
bord. Tarrios sällskap på klubben blötte ett finger i munnen och körde 
upp det mellan kvinnans blygdläppar.

När vakter ryckte in försökte Tarrio försvara sin kompanjon med hjälp 
av en glasflaska. Men vaknade själv upp i baksätet av en bil med ett 
jack i bakhuvudet.
○ ○ ○

Efter den sockerstinna lunchen på Trumphotellet i Washington vill 
Enrique Tarrio ta en promenad till Högsta domstolen.

Samma morgon har journalister rapporterat om gruff utanför 
domstolsbyggnaden. Tarrio tycks förnimma en doft av slagsmål i 
luften.

Washingtons sovjetiska boulevarder ligger öde. Ett envist höstregn 
faller över huvudstaden. När vi närmar oss Kapitolium drar han upp 
sin luva och sätter på sig sin covidmask. Mån om att inte bli igenkänd, 
om fienden plötsligt skulle dyka upp bakom någon av statsmaktens 
gräddvita märkesbyggnader.

På sin ryggsäck har Tarrio en dekal: ”Gå med i din lokala milis”.
Under promenaden inleder han en monolog om vikten av väpnade 
miliser. I hans föreställning var det just miliser, ”ett gäng fyllon med 
vapen”, som en gång såg till att USA blev självständigt.
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Tarrio har döpt sin webbshop till 1776, USA:s födelseår. Hans mask 
pryds av en grön drakes käft, en hommage till Green Dragon, en bar i 
Boston där revolutionärerna drack och konspirerade mot den brittiska 
kolonialmakten.

Tarrio upplever sig verka i deras rebelliska tradition: Proud Boys, 
säger han, försvarar den amerikanska författningen ute på gatan, 
främst yttrandefriheten och vapenrätten. Han vill avskaffa alla 
inskränkningar mot rätten att bruka vapen. Han specificerar det till 22 
000 otillbörliga lagar.

– Grundlagsfäderna föreställde sig inte ett fredligt samhälle. Utan ett 
fritt samhälle. Proud Boys anser att alla vapenlagar står i strid med 
konstitutionen. Den amerikanska vapenkulturen håller staten stången. 
En japansk general sade en gång om USA: bakom varje strå av gräs 
ett gevär.

Tarrio är ingen politisk filosof. Men han har rätt i att våldsamma gäng 
flyttat fram sina positioner under Trumps första mandatperiod. Den 
uppmuntran Tarrio upplever inifrån Vita huset är inte gripen ur luften. 

Presidenten har underminerat statsapparaten samtidigt som han har 
eggat väpnade krafter på utsidan till handling. (Även om Trump också 
har tagit avstånd från vit makt-anhängare upprepade gånger; en ny 
video från hans presidentkampanj listar 38 sådana tillfällen.)

Det har gett resultat. Tv-programmet ABC News damsög i våras 
delstatliga och federala domstolar på våldsbrott och hot där förövaren 
nämner Trumps namn under brottsakten eller i det rättsliga efterspelet. 
Redaktionen fann 54 sådana brott registrerade sedan Trump inledde 
sin presidentkampanj 2015. Merparten, 41 av 54, är anmälningar eller 

åtal där förövaren upplever sig försvara Trump, mot afroamerikaner, 
muslimer, latinamerikaner och homosexuella.

Under Trumps första mandatperiod har högerextrema terrorister utfört 
omkring 140 attacker, enligt tankesmedjan Center for strategic and 
international studies.

Under sommarens landsomfattande protester mot rasistiskt polisvåld 
har tungt beväpnade miliser mobiliserat, ibland över en natt.

Som i staden Kenosha i Wisconsin där demonstrationer bröt ut efter en 
polisskjutning i augusti. En 36-årig tidigare bröllopsfotograf vid namn 
Kevin Mathewson bestämde sig för att assistera polisen. Han skrev på 
Facebook: ”Grip till vapen för att försvara vår stad från de ondskefulla 
skurkarna.”

4 000 personer reagerade på mannens Facebookuppdatering. Ett 
hundratal personer slöt upp i den väpnade kampen. En milis var född: 
”Armed Civilians to Protect our Lives and Property”.

17-årige Karl Rittenhouse från Illinois var en av dem som kände sig 
manad att delta. Han sköt två personer till döds och skadade en tredje. 
(Högerextrema ligger bakom omkring 320 dödsfall i USA under de 
senaste 25 åren, enligt tidskriften New Yorker.) Bröllopsfotografen 
portades från Facebook. Men New York Times tog del av videor som 
visar hur den lokala polisen uttrycker tacksamhet gentemot milisen 
och förser dem med vattenflaskor.

Så ska det gå till, säger Enrique Tarrio, när civilsamhället och 
ordningsmakten dansar tango mot ”inhemska terrorister”. I slutet av 
april tog sig tungt beväpnade män in i Michigans parlament i 
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delstathuvudstaden Lansing, i protest mot guvernören Gretchen 
Whitmers inskränkningar i rörelsefriheten under pandemins första våg. 
De var inspirerade av Trump, som twittrat: ”BEFRIA MICHIGAN!”
Perfekt, säger Tarrio.

– Det var en fredlig aktion. Inget hände. Just eftersom de var tungt 
beväpnade. Hade de inte varit det hade de orsakat tio gånger så mycket 
skada.

Han ger uttryck för milisens motto: ”Si vis pacem, para bellum”. Om 
du vill ha fred, förbered dig på krig.
○ ○ ○

Utanför Högsta domstolen är det tomt på människor. Två damer är på 
väg därifrån med skyltar som tar parti för den konservativa domaren 
Amy Coney Barrett. Tarrio, som kan bryta ut i varma leenden, tackar 
kvinnorna för deras insats.

Han stoppar en taxi och ber chauffören köra honom till Harry’s, en 
sylta runt hörnet från Vita huset, populär bland högerextrema eftersom 
de kan övernatta på hotellet på övervåningen och besöka baren utan att 
behöva gå ut på gatan och göra sig till måltavla för antirasister.

Tre kumpaner från en konservativ tv-kanal, America’s Voice, sitter vid 
ett långbord, dricker Corona, alltså ölen, och delar obskyra länkar.

Jen Loh, tidigare viceordförande för Latinos för Trump (enligt hennes 
Twitterkonto), tuggar på en grillad ostmacka och uppmuntrar Tarrio till 
handling. Hon visar ett klipp som sägs föreställa kinesiska trupper vid 
Kanadas södra gräns, kanske redo att invadera USA på signal från 
”kommunisten” Joe Biden.

Tarrio tar provokationen med ro. Han tittar på hennes mobilskärm 
genom sina solglasögon men säger inget.

Mellan tuggorna småpratar gänget om vad de ska göra om Trump 
förlorar på tisdag. Jen Loh ”vill bränna ned hela skiten”.

Tarrio, plötsligt den vuxne i rummet, lägger sordin på 
upprorsstämningen.

– Seriöst, vad kan vi göra? Låt oss vara uppriktiga: noll.
Jen Loh försöker igen:

– Men vad borde vi storma?
○ ○ ○

I ett vitrinskåp i Miami förvarar Enrique Tarrio gåvor från den ökända 
republikanske strategen Roger Stone.

”To my Proudest Boy” har Stone skrivit på en röd Trumpkeps. Tarrio 
ångrar att han bar den i solsken. Vita svettfläckar har trängt igenom 
tyget.

Enrique Tarrio är Roger Stones livvakt. Stone har försökt påverka 
utgången i amerikanska presidentval sedan Watergateskandalen i 
början av 1970-talet.

Stones största merit är ”Brooks Brother-upproret”, den politiska aktion 
som avbröt omräkningen av röster i presidentvalet mellan Al Gore och 
George W Bush hösten 2000.
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Den 14 november 2000 stormade ett hundratal män in i en kontors-
byggnad i Miami där tjänstemän var i färd med att räkna om rösterna. 
Den republikanska gruppen uppträdde hotfullt och våldsamt. Till sist 
fick rösträkningen avbrytas. Det banade väg för Bushs seger, som 
sedan slutgiltigt avgjordes i Högsta domstolen.

Roger Stone utmålar sig som arkitekten bakom Brooks Brother-
upproret. (Andra beskriver hans roll som mer perifer.)
I vintras dömdes Stone till tre år och fyra månaders fängelse för att ha 
ljugit för utredare om sina kontakter med Wikileaks under valrörelsen 
2016. I juli upphävde Donald Trump straffet.

Under domstolsprocessen omgav sig Roger Stone med kralliga killar 
från Proud Boys iförda t-shirts med texten ”Roger Stone did nothing 
wrong” som Tarrio tryckt upp i sin verkstad i Miami.

Brooks Brothers-upproret möjliggjordes av en kombination av 
folklig vrede och en radikaliserad partiapparat.

Stone bäddade för det genom att köpa annonstid i spansktalande 
lokalradio. Floridas kubanska exilbefolkning, som Enrique Tarrio är en 
produkt av, hatar vänstern. Stone varnade för att Al Gore och 
Demokraterna höll på att stjäla valet från Bush. En folklig vrede 
bubblade på gatorna. Tusentals demonstranter samlades utanför 
lokalen där valsedlarna räknades om. Då attackerade de republikanska 
tjänstemännen.

Inför tisdagens val har Roger Stone tackat Trump för straffriheten 
genom att upprepa och förstärka presidentens litanior om förestående 
valfusk. Stone har uppmanat Trump att implementera krigslagar och 
skicka federala trupper till delstater för att beslagta valsedlar.

I ett sådant scenario skulle Proud Boys komma väl till pass som en 
stormtrupp.

När rösterna räknades om i Broward County norr om Miami i 
mellanårsvalet 2018 stod Proud Boys utanför och hånade Brenda 
Snipes, den kvinna som var ansvarig för omräkningen.

– Brenda, överlämna dig själv! Sneaky Snipes hör hemma i fängelse!
Samantha Kutner, som specialstuderar Proud Boys vid University of 
Nevada, säger att Roger Stone betraktar Proud Boys som ”ett politiskt 
verktyg”.

– Det dom gjorde i Broward County påminner mycket om Brooks 
Brothers-upproret, säger hon. Om Trump förlorar valet är det högst 
sannolikt att Proud Boys kommer att mobilisera med våld.

Vad exakt kommer de göra?

– Här i Nevada kan det dröja tretton dagar innan alla poströster räknats 
färdigt. Det är lång tid för någon som vill skapa kaos och osämja. Det 
kan ske genom aktioner utanför demokratiska vallokaler eller genom 
demonstrationer för Trump och andra flaggviftarsammankomster. 
Maktöverlämningen kommer inte att bli fredlig denna gång.
○ ○ ○

Dagen innan vi träffar Tarrio i Florida har Proud Boys ledare spridit 
skräck i en bilkaravan i Miami. Ett ögonvittne, en feministisk 
Bidenväljare, skildrar på Twitter hur Tarrio cirklat runt några Biden-
bilar som till sist avvikit. En bifogad bild visar Tarrio i åtsmitande t-
shirt med trycket ”Stand Back Stand By”.
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Överdrivet, säger Tarrio till oss. Möjligen kan han ha gastat i en 
megafon att latinamerikanska väljare som tänker rösta på en 
”kommunist som Joe Biden” är landsförrädare.

Vinner Trump på tisdag lär Proud Boys flytta längre in i det 
republikanska partiet.

För tre veckor sedan talade Enrique Tarrio på samma konferens som 
den republikanska kongressledamoten Matt Gaetz. Det var på Trumps 
golfresort Doral utanför Miami.

Proud Boys är sympatiskt inställda till Qanon, en högerextrem sekt 
som tagit form kring en antisemitisk konspirationsteori om ett globalt 
pedofilnätverk rattat av liberala politiker och affärsmän.

Minst en republikansk kongressledamot som lierat sig med Qanon, 
Marjorie Taylor Greene från Georgia, är på väg mot Washington efter 
tisdagens val.

– Ett horoskop för Trumpmammor, säger Enrique Tarrio ömsint om 
Qanon. Det är vår stam, frihetsstammen.

Han föreslår att Joe Biden kanske visste exakt vad han gjorde när han i 
presidentdebatten den 29 september uppmanade Trump att ta avstånd 
från just Proud Boys, en sammanslutning på några tusen våldsverkare.

Det var inte vilken vit makt-gruppering som helst som Joe Biden 
råkade nämna. Det var presidentens supportrar.

– Han försökte vara taktisk, säger Enrique Tarrio. Han uppmanade 
Trump att alienera en del av gräsrötterna. Han försökte slå split i 
partiet.

Björn af Kleen
bjorn.afkleen@dn.se "
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" Därför har miliserna gått från ord till 
handling
DN SÖNDAG 1 NOVEMBER 2020

Seth Jones har ägnat två decennier åt att kartlägga hoten från 
terrorist-grupper i USA. Han är expert på global terrorism, al-
Qaida, IS och jihadrörelsen i Pakistan och Afghanistan. Men 
sedan den antisemitiska attacken mot en synagoga i Pittsburgh för 
två år sedan har han ägnat betydligt mer tid åt ett annat akut, 
inhemskt hot: högerextremister.

– Hotbilden från jihad är inte obefintlig, men har definitivt börjat tyna 
bort här i USA. Det största hotet nu är högerextrema, säger Seth Jones, 
forskare på tankesmedjan CSIS, till DN

Redan under de första åren av Barack Obamas tid som president 
konstaterade amerikanska underrättelsetjänster att vit makt-grupper 
och högerextrema börjat mobilisera sig för en historisk offensiv.
FBI:s direktör Chris Wray har de senaste åren sagt att vit makt-
terrorism är det största inrikespolitiska hotet i USA.

En färsk rapport från tankesmedjan CSIS visar att våldet och hotbilden 
från högerextrema har tilltagit under året. När det gäller politiskt våld 
över lag stod högerextrema för 63 procent av landets terroristattacker 
och politiska våldsamheter, inklusive planer som avslöjades men 
aldrig genomfördes. I år har den siffran ökat till 90 procent, enligt 
CSIS.

Sedan terroristattackerna i USA den 11 september 2001 har höger-
extrema våldshandlingar dödat mer än dubbelt så många amerikaner 
som islamistisk terrorism i USA. Förra året stod högerextrema i USA 
för 38 politiskt motiverade mord. 

Hotbilden blev väldigt konkret i början av oktober i år. Då grep 
FBI tretton högerextrema män misstänkta för en omfattande komplott 
för att försöka kidnappa och mörda två av USA:s tyngsta demokrater: 
delstatsguvernörerna Gretchen Whitmer i Michigan och Ralph 
Northam i Virginia.

Enligt FBI var deras målsättning att ”provocera fram ett inbördeskrig”. 
Planen för kidnappningsförsöket var detaljerad och brutal. De skulle 
bland annat spränga en bro för att förhindra polis från att ta sig till 
platsen för kidnappningsförsöket. Männen som är misstänkta har 
kopplingar till två välkända högerextrema milisgrupper. Dessa grupper 
planerar nu, enligt USA:s främsta experter, att koordinera våldsamma 
terroraktioner för att skapa kaos inför, under och efter valdagen den 3 
november.

– Den inhemska terrorismen från högerextrema har länge varit spretig 
och decentraliserad. De flesta attacker har utförts av individer eller 
små grupper. Men nu ser vi tecken på att de börjar organisera sig och 
koordinera aktioner mellan olika milisgrupper som kommunicerar med 
varandra i olika delar av landet, säger Seth Jones till DN.

Han menar att det är tre faktorer som bidragit till en ökning av 
högerextrema våldshot.
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Dels coronapandemin och de omfattande restriktioner som genomförts 
av delstatsregeringar, vilket skapat vrede bland traditionella, 
antistatliga milisgrupper.

Dels Black lives matter-protesterna, som orsakat en rekyleffekt bland 
vit makt-aktivister.

Till sist har presidenten Donald Trump själv inspirerat högerextrema, 
då han konsekvent undvikit att ta avstånd från högerextrema grupper 
och i många fall gjort uttalanden som tolkats som uppmaningar till 
våldsamheter från milisgrupper.

– Trumps valseger lyfte upp de frågor som engagerar högerextrema, 
som invandring och de påstådda hoten från en radikal vänster. 

Högerextrema brukade ta avstånd från både republikaner och 
demokrater men nu ser vi fler högerextrema grupper som tydligt stöder 
Trump och kallar sig ”krigare för Trump”, säger Jones.

I vanliga fall avtar högerextrem aktivism i USA när en republikan blir 
president, bland annat för att de är mindre benägna att inskränka rätten 
att bära vapen. Men Donald Trump är ett undantag. Han har i en rad 
kommentarer flörtat med och försvarat högerextremister. I den första 
tv-debatten mot Joe Biden, som sågs av 70 miljoner amerikaner, 
tycktes han beskriva högerextrema Proud Boys som allierade i kampen 
mot demokraterna. Proud Boys ledare har bland annat hyllat 
fascistiska diktatorer som Pinochet och talar öppet om att starta ett nytt 
inbördeskrig. 

– Proud Boys har alltid betraktat sig som Trumps inofficiella armé av 
brunskjortor. Nu har de tolkat hans uttalande som ett klartecken för att 

de har rätt och ett bevis för att Trump ser deras kamp som legitim. För 
dem har det här varit den bästa månaden någonsin, säger Vegas 
Tenold, som kartlägger amerikanska högerextremister på 
människorättsorganisationen Anti-Defamation League.

Han ser kidnappningsförsöken i Michigan och Virginia som ett tecken 
på att högerextrem aktivism kan vara på väg in i en ny fas.

– Det visar att extremistgrupper är mer motiverade att agera. Retoriken 
har gått över till handling, säger Tenold.

Det här är inte första gången USA lider av våldsamma konflikter 
mellan högerextrema och vänsterradikala grupper. På 1960-talet och 
70-talet ägnade sig såväl högerextrema grupper som Ku Klux Klan, 
som anarkister och vänsterextremister som Weather Underground åt 
våldsamma terroraktioner. 1995 bombade högerextrema Timothy 
McVeigh federala byggnader i Oklahoma City.

Men en skillnad nu är, enligt experterna DN talat med, att tillgången 
till grova vapen är mycket större. I flera delstater som har avgörande 
roller i presidentvalet, som Arizona och Texas, har det skett en 
dramatisk ökning av vapenförsäljningen under året.

– Vi ser ofta under de här konflikterna att milisgrupper varit tyngre 
beväpnade än poliserna. Många av milismedlemmarna är nuvarande 
eller tidigare poliser och militärer, så de har gott om övning på att 
skjuta, att bygga bomber och föra strid. Det skapar en ny sorts 
utmaningar för polis att tämja aktionerna, säger Seth Jones.
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Däremot tror de experter DN talar med inte att miliserna kommer att 
lyckas störa själva presidentvalet så att det påverkar resultatet 
väsentligt. 

– Det har varit rapporter om miliser och högerextrema som ansluter sig 
för att jobba i vallokaler under valdagen. Men det är inte så lätt som de 
tror att fuska i val. Många verkar tro att de bara kan sätta sig i en 
vallokal och slänga bort alla röster de inte gillar, men så enkelt är det 
ju inte, säger Vegas Tenold.

Risken är snarare att de högerextrema miliserna bildar ett landsom-
fattande nätverk som kan fungera som en paramilitär kraft om Trump 
skulle försöka sitta kvar som president, utan att vinna valet. 

– Om Trump vinner valet så kommer vi nog se ett utbrett kaos i 
storstäderna, som den här sommaren fast mer explosivt. Om Biden 
vinner lär vi snarare se en långsiktig våg av isolerade terrorhändelser, 
med skottlossningar och rörbomber mot folkvalda, i synnerhet de som 
inte är vita, de som är judar, muslimer, latinamerikaner eller svarta.

Martin Gelin" 

" Ledare: Klimatet klarar inte fyra år till 
med Donald Trump
DN MÅNDAG 2 NOVEMBER 2020

Det finns många skäl att hålla tummarna för Joe Biden. Men 
frågan är om inte klimatförändringarna är det främsta.,Dagen 
efter presidentvalet kommer USA, oavsett resultat, att lämna 
Parisavtalet, som är kärnan i det internationella klimatsamar-
betet. Skillnaden mellan kandidaterna är att Donald Trump, som 
har fattat utträdesbeslutet, kommer att se till att det förblir så, 
medan Biden inte bara tänker skriva på igen.

Om han blir president ska han under de första 100 dagarna bjuda in till 
ett klimattoppmöte. Amerikanska handelsavtal kommer att villkoras så 
att motparterna måste visa att de uppfyller Parisavtalet. Och bland 
vallöftena finns betydande summor till klimatsatsningar, stora infra-
strukturprojekt och ett mål om 100 procent ren el.

Vidare vill Biden ha regleringar för olje-, kol- och gasindustrin. 
Underlätta för bolag som tar fram förnybar energi. Införa nya miljö-
krav för bilar. Och att USA ska vara klimatneutralt senast 2050.
Enligt Rolling Stone Magazine har Biden ”den överlägset mest 
ambitiösa klimatplan som någonsin har presenterats av en president-
kandidat”. Och han har lovat att USA kommer att ta på sig ledartröjan 
i klimatarbetet om han blir president.

På den andra sidan står Donald Trump, som säger att han inte 
tror att vetenskapen har koll på klimatet. Som upprepade gånger 
har ifrågasatt klimatförändringarna. Och som har kallat växthus-
effekten för en bluff, vilket gör det lätt att tro att han ignorerar 
klimatfrågan.
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Men som SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström skriver är det 
tvärtom. Trump har systematiskt rivit upp miljö- och klimatlagar. 
Gynnat fossilindustrin. Lättat på bilars miljökrav. Skurit ner på 
forskning och miljöskydd. Och skrotat Clean power act som skulle 
begränsa utsläppen från kolkraftverk.

Pete Erickson, forskare vid Stockholm Environmental Institute, 
sammanfattar det som att den nuvarande administrationen aktivt 
motarbetar det internationella klimatsamarbetet. På så sätt har jobbet 
med att minska utsläppen alltså inte ignorerats, utan saboterats.

Valet handlar om ifall det ska fortsätta så eller om världens största 
ekonomi ska återta rollen som en seriös aktör på den globala arenan. 
Landar det i fyra år till med Trump ”blir USA en icke-spelare”, enligt 
landets chefsförhandlare vid klimattoppmötet i Paris.

Dessutom menar flera bedömare att delar av skadan redan är skedd. 
Trumps agerande har gjort att den politiska viljan i flera länder har 
minskat.

Vad som händer om Trump vinner och det står klart att världens näst 
största utsläppare kommer att vara borta från den globala 
klimatpolitiken åtminstone till 2025 får vi förhoppningsvis aldrig veta. 

Men risken är att Parisavtalet börjar vittra sönder, eftersom pressen på 
andra länder som Brasilien och Saudiarabien minskar om en av de 
största checkar ut, även om flera delstater har anslutit sig till avtalet på 
egen hand.
Därför kan valutgången den 3 november bli avgörande för framtiden. 
Inte bara i USA, utan för livet på planeten.

DN 2/11 2020"

" Den defekta valprocessen är inte värdig en 
modern demokrati
DN. MÅNDAG 2 NOVEMBER 2020

En amerikansk valkrets kan se ut som en spretig buske, eller 
varför inte en salamander. För drygt 200 år sedan godkände 
guvernör Elbridge Gerry i Massachusetts en absurd omritning av 
ett distrikt i just den formen. Begreppet gerrymandering var fött, 
att använda pennan för att gynna det egna partiet.

Rättsväsendet har sällan velat lägga sig i det där tricksandet. I det 
federala USA är det hur som helst delstaterna som bestämmer hur val 
organiseras. Dessvärre lämnar det utrymme för politisk manipulation 
på flera sätt, vilket både republikaner och demokrater har ägnat sig åt 
genom historien.

Den som är rädd att förlora ett spel satsar på att ändra reglerna eller att 
dopa sig.

Eftersom de förfördelade klagar kommer domstolarna ofta inte undan. 
Stämningarna haglar. Så här i valspurten pågår fortfarande hundratals 
juridiska skärmytslingar. Generellt sett försöker republikanska politi-
ker begränsa möjligheterna att rösta, eftersom de anar att motståndarna 
tjänar på högre deltagande. Det tror Demokraterna också, och vill 
därför till exempel utöka tiden för att poströster ska räknas.

Den värste orosstiftaren är president Donald Trump. Hans ogrundade 
påståenden och rena lögner om utbrett fusk med poströster är en 
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sorglig upplevelse. På alla vis försöker han skapa oreda och misstro 
mot valets legitimitet.

Högsta domstolen avgjorde år 2000 valet till George W Bushs fördel 
genom att stoppa omräkningen i Florida. Eftersom Trump och 
Republikanerna nu har sett till att HD har en tydlig konservativ 
majoritet finns farhågor för att det kan hända igen.

Nyligen har utslag kommit i flera valrelaterade fall, med till synes 
motsägelsefulla besked. I Wisconsin och Pennsylvania tilläts helt olika 
regler för förtidsröstning. Det beror delvis på delstaternas omfattande 
rättigheter. Men chefsdomaren John Roberts är också mån om 
principer och HD:s rykte. Hur balansen ser ut vid ett omstritt 
valresultat är svårt att veta.

Det är förstås bisarrt att regelverken inte är spikade så tätt inpå valet. 
Förvirringen kommer att ge upphov till både misstag och tolknings-
tvister. Dessutom borde det vara självklart för alla att få så många som 
möjligt att rösta.

Smittrisken under pandemin utgjorde ett kraftfullt argument för att ge 
väljarna säkra alternativ. Huruvida en röst räknas ska inte bero på om 
postverket klarar sin uppgift. Som verkligheten ser ut skulle oberoende 
myndigheter vara bättre än politiker på att skipa rättvisa.
USA:s defekta valprocess är inte värdig ett modernt samhälle. 

Samtidigt har redan över 90 miljoner amerikaner uthärdat långa köer 
för att lägga sin röst, och allt tyder på rekordartat valdeltagande. 
Patienten är inte frisk, men demokratin imponerande livlig.

Gunnar Jonsson  gunnar.jonsson@dn.se

"Valet i USA är avgörande för världens 
klimat
DN MÅNDAG 2 NOVEMBER 2020

Presidentvalet är avgörande för klimatet – inte bara i USA utan 
även globalt. Vinner klimatskeptikern Trump står USA utanför 
Parisavtalet och hans politik kan göra det omöjligt för världen att 
nå klimatmålen. Vinner Joe Biden går USA tillbaka till Parisav-
talet och kan återta ledarrollen i det globala klimatarbetet.
”Ett ödesval”, säger en expert.

USA är världens näst största utsläppsland och står för närmare 15 
procent av de globala utsläppen, endast Kina är värre med cirka 28 
procent. USA är också världens största ekonomi. Vilken väg landet 
väljer för de fyra kommande åren påverkar klimatkrisen och 
klimatarbetet inte bara i den egna nationen utan även i övriga världen.
Valet avgör om USA ska ta tillbaka ledartröjan – eller om man ska 
stuva undan den ännu längre in i garderoben.

Dagen efter valet, den 4 november, lämnar USA formellt Parisavtalet. 
En stark symbol för valets betydelse för klimatet. Vinner Donald 
Trump fortsätter USA att stå utanför det multilaterala klimatarbetet. 

Vinner Joe Biden kommer USA att återinträda i Parisavtalet, det har 
global betydelse på flera plan. Med Donald Trump vid makten i fyra år 
till blir det omöjligt att nå målen globalt, enligt Michael E Mann, 
professor vid Penn State University och en av världens mest kända 
klimatforskare.
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För nästan exakt två år sedan kom specialrapporten från FN:s klimat-
panel IPCC som konstaterade att om världen ska klara av målet i 
Parisavtalet – att hålla den globala uppvärmningen på runt 1,5 grader – 
måste världens utsläpp ungefär halveras till 2030. Det är bråttom, var 
det tydliga budskapet. Då hade världen 12 år på sig att nå målen, sedan 
dess har det gått två år, nu ska halveringen klaras på 10 år.

Under Trumps tid har inga av de utsläppsminskningar skett som 
hade varit nödvändiga för att vara i linje med klimatmålen. Det 
innebär att takten i minskningar måste öka. ”Det handlar inte längre 
om minskningar med 5 procent om året de kommande 10 åren. Nu 
handlar det snarare om 7,5 procent”, säger Michael E Mann.

Som jämförelse kan sägas att cirka 7 procents minskning är i samma 
storleksordning som den som har skett i år under de omfattande 
nedstängningarna världen runt under coronapandemin.

”Ytterligare fyra år med det vi har sett under Trumps presidentperiod, 
av att lägga regler för miljö och energi i händerna på förorenarna och 
montera ned de skyddsregler som den föregående administrationen 
införde, skulle i praktiken göra det omöjligt”, säger Michael E Mann i 
en intervju i The Guardian.

– Det är ett ödesval, säger Karin Bäckstrand, professor i samhälls-
vetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet och ledamot i 
Klimatpolitiska rådet.

Global betydelse
Om världens näst största utsläppare inte agerar för att minska sina 
utsläpp måste resten av världens länder minska sina utsläpp desto mer 
om minskningen varje år ska ligga runt 7 procent.

USA har en viktig roll när det gäller finansiering av bland annat den 
gröna klimatfonden som ska hjälpa länder som drabbas värst av 
klimatförändringen. Trump har dragit tillbaka två miljarder amerikan-
ska dollar (18 miljarder kronor) som var utlovade sedan tidigare. Att 
ställa om och klimatanpassa är dyrt. Fattiga länder, som oftast är de 
som drabbas värst, behöver finansiellt och tekniskt bistånd från övriga 
världen.

Mentalt påverkar det också – drivet att vässa klimatarbetet har sakta 
sipprat ur det internationella samarbetet under Trumps tid som 
president. Det har blivit tydligt trots att FN:s generalsekreterare 
António Guterres har drivit på världens länder om att höja sina 
ambitioner.

FN:s senaste stora klimatmöte, som hölls i Madrid i december förra 
året, var det sista där USA deltog som part i avtalet, det blev ett stort 
misslyckande. Trots att mötet var det längsta som har hållits, med två 
dagar på övertid, kunde inte de viktigaste frågorna lösas.

En allmän uppfattning var att USA:s utträde var anledningen – andra 
länder känner inte press att anstränga sig när en huvudaktör står 
utanför.

– Där är Sveriges roll viktig. De svenska utsläppen är små globalt, men 
att demonstrera att ett modernt land kan ta bort fossila bränslen och 
göra det med bibehållen standard spelar stor roll. Det är viktigt att det 
finns bra exempel, det kan pressa andra länder att agera och visa vad 
som är möjligt, säger Marcus Carson, docent i sociologi och senior 
forskare på Stockholm Environment Institute.
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Om Joe Biden vinner går det fort för USA att återinträda i 
Parisavtalet, det tar bara 30 dagar från en formell ansökan. Biden har 
även sagt att han inom de första 100 dagarna som president ska 
arrangera ett internationellt klimatmöte. Då kan USA återta den 
ledartröja som landet hade under Barack Obama, då Biden var hans 
vicepresident. Det skulle sätta press på andra länder.

Att Obama under sin presidenttid hade klimatfrågan högt på agendan 
och målmedvetet arbetade med att förbättra relationerna till Kina var 
en av förutsättningarna för att världen kunde få ett Parisavtal 2015. 
Symboliskt nog undertecknade Barack Obama och Kinas president Xi 
Jinping avtalet vid en gemensam ceremoni när Obama besökte Kina.

I sin klimatplan har Biden bland annat satt målet att USA ska vara 
koldioxidneutralt år 2050. Det är en viktig signal globalt, och det är 
samma mål som EU redan har. Den senaste tiden har världens näst 
största och tredje största ekonomier (Kina och Japan) kommit med 
egna mål. Kina har meddelat att de ska vara koldioxidneutrala till 
2060, Japan att de siktar på att vara det 2050. Om Biden vinner 
innebär det att världens tre största ekonomier samt EU har satt mål för 
koldioxidneutralitet.

Medan Trump drar sig undan det internationella klimatarbetet vill Joe 
Biden kliva fram.

– Under Trump är det internationella samarbetet under attack. Det 
innebär stora risker när globala gränsöverskridande problem ska lösas. 
Vi behöver mer än någonsin stärka samarbetet för sammankopplade 
kriser som coronapandemin, klimathotet, utarmning av biologisk 
mångfald, migration och fattigdom, säger Karin Bäckstrand.

Inom USA
Hittills har Trump dragit tillbaka nära 100 regleringar när det gäller 
klimat och miljö. Flest inskränkningar eller ändringar har utförts av 
USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket, EPA, och berör alltifrån 
begränsningar av utsläpp från kolkraftverk och vägtransporter till att ta 
bort skyddsregler för mer än hälften av nationens våtmarker och lindra 
regler för kvicksilverutsläpp från kraftverk.

Enligt en genomgång som New York Times har gjort har 99 
förändringar gjorts, 72 har genomförts medan 27 är under behandling. 
Och ännu har den fulla effekten inte märkts. Obamas administration 
hade ett sådant momentum i miljö- och klimatfrågor att Trump hittills 
inte klarat att vända utvecklingen, men blir h an återvald kommer 
förändringarna att slå till med full effekt. Det kan exempelvis innebära 
utökad utvinning av olja och gas i natur som tidigare har varit 
skyddad, lägre krav på transportsektorn och andra industrisektorer. 

Följden blir ökade utsläpp av både växthusgaser och luftföroreningar.
– Man kan säga att det är som ett fullsatt tåg som passerar en 
nationsgräns. Än så länge har bara en liten del av främre delen av tåget 
passerat gränsen. Om Biden vinner stannar tåget där och byter sedan 
riktning. Om Trump vinner kommer hela tåget att passera gränsen, 
säger Marcus Carson.

En anledning till att ändringarna, även de som är godkända, ännu inte 
har fått full effekt är, enligt honom, att det tar tid att ställa om 
verksamheter. Exempelvis hade företag redan investerat i utrustning 
för att möta de tuffare krav som fanns tidigare. Att ställa om för en 
enda presidentperiod lönar sig inte. Vinner Biden kommer de skarpare 
villkoren att återinföras. Ytterligare fyra år med Trump kan däremot 
göra att det lönar sig att rätta sig efter sänkta krav.
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Enligt Carson handlar de olika kandidaternas politik mycket om 
ekonomi och om hur arbetstillfällen ska skapas, men de har helt olika 
målsättningar. 

Trumps ”Make America great again” är en politik som blickar 
bakåt och vill återskapa en tid då 1950–60-talens 
tillverkningsindustri med hjälp av billiga fossila bränslen försörjde 
en växande, välmående medelklass. Trump vill behålla subventionerna 
till fossilindustrin.

Joe Bidens politik ”Build back better” blickar framåt mot en ny 
framtid där ekonomisk utveckling inte är beroende av fossila bränslen. 
Förutom målet med ett koldioxidneutralt USA år 2050 ska 2 000 
miljarder US-dollar, 18 000 miljarder kronor, satsas för att ställa om 
och stimulera ekonomin med välbetalda säkra jobb i nya branscher 
inom gröna näringar. Det ska bli stora satsningar på infrastruktur, 
exempelvis järnväg, fossilfri elproduktion till 2035 och restaurering av 
våtmarker. Biden har också lovat att ta bort subventioner till 
fossilindustrin.

Under sin mandatperiod har Trump systematiskt bytt ut experter och 
forskare i ledande positioner på den amerikanska miljömyndigheten 
EPA, på inrikesdepartementet och på andra platser som har stor 
betydelse för miljö och klimat. De har ersatts av personer som är 
klimatskeptiker, ofta med nära band till fossilindustrin. 

Om Biden vinner valet kommer, enligt experter, ett omfattande byte av 
personer på de stolarna att ske och vetenskapen att ta tillbaka tidigare 
positioner. Det finns också planer på ett klimatråd, liknande det 
klimatpolitiska råd som finns i bland annat Sverige. Det ska ledas av 
en ”tsar”. John Kerry som var utrikesminister under Obama sägs bli 

den personen. Tillsammans drev John Kerry och Barack Obama 
klimatfrågan hårt, de lyckades exempelvis få med Kina.

Hur mycket av Bidens ambitioner som blir verklighet är oklart. Han 
måste få stöd i senaten och kongressen och där finns ett stort motstånd 
från republikaner. Men en hel del regeländringar kan genomföras 
genom presidentorder. Och en presidentorder räcker för att USA ska 
återinträda i Parisavtalet.

Jannike Kihlberg
jannike.kihlberg@dn.se "
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" En oväntad grupp börjar vända Trump 
ryggen
DN MÅNDAG 2 NOVEMBER 2020

Arizona, sedan årtionden en pålitlig republikansk bastion, kan bli 
tungan på vågen i USA-valet. Här har något oväntat hänt i en 
traditionellt värdekonservativ grupp: mormonerna.  – För mig är 
valet en folkomröstning om Trump, hans dåliga karaktär och hans 
splittrande retorik, säger läkaren och mormonen Davis Romney, 
47.

Phoenix.
Davis Romney, 47, är fembarnsfar, arbetar som cancerläkare, hustrun 
är hemmafru och familjen bor i ett burget villaområde i östra utkanten 
av Phoenix.

Han tar emot ledigt klädd, i jeans, tenniströja och sneakers, och visar 
runt i sitt prydliga och präktiga hus. Flygeln, poolen på bakgården, och 
den lilla chihuahuan som helst vill hålla sig i sin låda.

I motsats till de gated communities – grindsamhällen i skiftande 
sandfärgade nyanser som vi har susat förbi på vägen – ligger Davis 
Romneys villa inte i ett inhägnat område. Hans gräsmatta är dessutom 
friskt grön och varken förbränd eller så grön att den ser ut att ha 
spraymålats.

Davis Romney motsvarar nästan helt bilden av en medlem i mormon-
kyrkan, eller som den egentligen heter, Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga.

Utom i ett viktigt avseende. Mormoner röstar med förkrossande 
majoritet republikanskt. Men i årets val röstar inte Davis Romney på 
Republikanernas presidentkandidat. Och han är inte ensam om det. 
Även om dessa ”Latter-day Saints for Biden-Harris” är en minoritet i 
församlingen kan det göra skillnad i Arizona, där marginalerna är små 
och det finns bortåt en halv miljon mormoner.

För Davis Romney, vars gräsmatta nu pryds av en skylt med orden: 
”Arizona Republicans for Biden”, var beslutet att byta sida inte enkelt 
att fatta.

– Mina föräldrar är väldigt konservativa och stöder Trump. Det gör 
nog 80–90 procent av mormonerna.

Han betonar att han är värdekonservativ, men att han inte står ut med 
att associeras med Trump. Det som till slut fick det att tippa över var 
Trumps hantering av coronapandemin. 

– Han vägrade att lyssna på experterna och påstår att coronan är på väg 
att försvinna när tusen människor dör varje dag. Det är helt idiotiskt. 
Allt han gör handlar bara om honom själv och hans politiska intresse. 
Och att omintetgöra allt som Obama genomförde.

På en punkt – abortfrågan – krockar hans tro med läkarrollen. 
För många mormoner är det en avgörande sak att Trump delar deras 
syn på att abort är mord. 

– Som läkare anser jag att det ska finnas rätt till aborter. Att vara pro-
life är mer än att vara mot aborter, det är att man respekterar alla 
människors liv. Och se hur han har behandlat folk, separerat barn från 
sina föräldrar vid den södra gränsen och satt dem i burar.
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Han är inte särskilt begeistrad över Joe Biden, ”ingen direkt favorit”, 
men anser att den förre vicepresidenten har en bra karaktär och 
empatisk förmåga.

– För mig är valet en folkomröstning om Trump, hans dåliga karaktär 
och hans splittrande retorik. 

Om det vore entusiasm som avgjorde presidentvalet skulle Trump utan 
vidare klå Biden. Men pratar man med väljare i Arizona som röstar på 
Biden drivs de inte av entusiasm, utan av viljan att bli av med Trump. 

Det gäller till exempel några namnkunniga republikaner från Arizona 
som har sagt sig förespråka Biden. En av dem är Cindy McCain, änka 
till förre senatorn och presidentkandidaten John McCain. En annan är 
den tidigare republikanske senatorn Jeff Flake, för övrigt också 
mormon, som i en reklamfilm för Biden säger att han aldrig tidigare 
har röstat för en demokrat, men att hans samvete detta år kräver det av 
honom.

Vilken effekt denna typ av stöd från ledande republikaner kan ha är 
svårt att veta. Men det ger i varje fall en form av tillåtelse för andra 
republikaner, som Davis Romney, att byta sida.

Tutandet från de förbipasserande bilarna är öronbedövande. I den 
stekande ökensolen står sju yngre kvinnor i en vägkorsning med lyfta 
plakat: ”Arizona för Biden-Harris”, ”Kvinnor för Biden-Harris” och 
ett där det står handskrivet: ”Honk for Biden!” (tuta för Biden).

Kvinnorna är volontärer, latinas, afroamerikaner, asiatamerikaner och 
vita. De säger att de i hög grad har engagerat sig för att de tror på 

Kamala Harris, som är Joe Bidens vicepresidentkandidat. Men lika 
mycket för att få bort Donald Trump från Vita huset.

Ingen av dem uttrycker någon varmare entusiasm för Biden.   

– Jag är här för att jag vill ha vem som helst utom Trump som 
president. Jag är ingen större Bidensupporter, men det är klart att han 
är mycket bättre, säger Naomi Galloway, 18, som till vardags studerar 
på läkarlinjen vid Arizona State University.

Hon är inte ensam om den svala attityden till Joe Biden bland sina 
vänner. Men Naomi Galloway säger sig hoppas på att Biden blir en 
bättre president än Trump i främst två avseenden.

– Trump klarade inte alls av coronapandemin. Han har inte heller 
uppvisat någon vilja att ta itu med polisen och rasismen inom kåren.
Ska man döma av att minst varannan bil tutar uppmuntrande ”för 
Biden”, finns det ett hyggligt stöd för den demokratiske 
presidentkandidaten i Arizonas huvudstad. 

– Det känns som om allt fler är på väg att vända sig emot Trump. Men 
jag skulle inte bli förvånad om han vinner här ändå, säger Naomi.
Det är knivskarpt i Arizona detta år. I en delstat där en republikansk 
presidentkandidat har vunnit alla val de senaste 70 åren, med undantag 
för 1996 då demokraten Bill Clinton tog Arizona, innebär det något av 
ett historiskt skifte.

År 2016 vann Donald Trump över Hillary Clinton i Arizona med drygt 
3 procentenheter. Enligt de senaste mätningarna ligger Biden någon 
procent över Trump, vilket är inom den statistiska felmarginalen.
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Staden Phoenix ligger inom det folkrika Maricopa County, traditionellt 
ett starkt republikanskt fäste. Här bor 4,5 miljoner människor, 60 
procent av Arizonas invånare.

Om namnet Maricopa låter bekant kan det bero på att en viss Joe 
Arpaio var sheriff här under många år. Arpaio var illa beryktad för att 
låta sina poliser gripa papperslösa immigranter grundat på hur de såg 
ut, och hans fångar i Maricopa County Jail tvingades arbeta i ”chain 
gangs” som extra straff. En domstol förbjöd Arpaio att använda etnisk 
tillhörighet när polisen väljer vem som ska stoppas vid en kontroll, och 
när han ändå fortsatte med det dömdes han för domstolstrots. Men han 
slapp fängelse, eftersom han blev benådad av en av sina stora 
beundrare, president Trump.

För Bonita Grijalva, 49, som står vid vägkanten med ett plakat 
”Latinos for Biden” medan pickup-truckarna dundrar förbi är valet 
självklart.

– Jag vill ha en förändring. Trump måste bara gå!

Hon kom en gång från Mexico City till USA, blev medborgare genom 
att gifta sig, och hennes utgångspunkt är klar: Det Trump gör mot 
latinos och hans brist på respekt för demokratin, för kvinnor och 
svarta, ja för alla, innebär att han måste bort.

– Trump har kallat oss latinos för kriminella, så jag kan inte förstå att 
några av oss röstar på honom.

Bonita Grijalva är glad över att Biden har lovat att inom hundra dagar 
ge människor som har vistats länge i USA en väg till framtida 
medborgarskap.

– Så nu vill jag vara en röst för alla som inte får delta i valet. Då kan vi 
vända Arizona från att vara en röd stat till en blå. Kamala Harris är vår 
vicepresidentkandidat och jag är särskilt stolt över att ha henne som 
vår representant.

Intill henne står en ung kvinna som heter Sandy, men inte vill säga sitt 
efternamn. Hon föddes i Taiwan, och är amerikansk medborgare. 
Sandy blev skrämd när hon i förra veckan råkade ut för ett uttryck för 
den extrema polariseringen i USA. Hon stod med ett Biden-Harris-
plakat i det republikanskt dominerade området Gilbert, och bilister 
vevade ned sidorutorna och skrek grova svordomar. Några spottade på 
henne. 

I en vallokal i den sömniga förorten i östra Phoenix pågår förtids-
röstning. Inget syns av de aggressioner som otvivelaktigt bubblar 
under ytan.

Tod Mucci, pensionerad engelsklärare, kommer ut från vallokalen och 
berättar glatt varför han lagt sin röst på Trump:

– Det fanns två saker att välja på. Antingen förblir vi ett fritt land, eller 
så blir vi en totalitär stat. Om Trump förlorar kommer vi att bli som 
den socialistiska diktaturen Venezuela om fem år. Och Biden kommer 
att öppna gränserna, så det kommer att strömma in 10–15 miljoner 
illegala invandrare till vårt land.

Han säger sig också vara övertygad om att USA:s yttrandefrihet, 
särskilt det första författningstillägget som handlar om pressfrihet och 
religionsfrihet, är hotad.

När jag ber honom precisera vad han menar med det förklarar han:
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– Jag vill inte anklaga dig för att vara naiv, men tro inte annat än att 
mediejättarna kan påverka val. Redan nu råder censur på Google och 
Facebook och de rapporterar inte om Bidens korruption. Och det är 
nästan omöjligt att få verklig information om det genom vanliga 
nyheter.

Har han då inte några problem med Trumps uppträdande mot kvinnor 
och invandrare?

– Okej, han var en playboy. Men jag tycker att Trump har visat att han 
är en stor president, svarar Tod Mucci.

– Och han har ju blivit nominerad till Nobels fredspris tre gånger.
En rad faktorer har bidragit till det politiska omslaget i Arizona. Frågar 
man forskare handlar det i första hand om ökad röstbenägenhet bland 
den växande gruppen latinamerikaner och unga, två kategorier som i 
Arizona tenderar att stödja Biden.

En annan demografisk faktor är den stora invandringen från 
Kalifornien, New York och andra ”liberala” delstater som på tio år har 
ökat befolkningen i Maricopa County med en miljon. 

Och så finns rörelsen bort från det republikanska partiet bland 
mormonerna. Liksom Davis Romney har många inte kunnat svälja 
Trumps vulgära stil och grova språk, som inte går ihop med 
mormonkyrkans lära, där blygsamt uppträdande och självkontroll är 
centrala ideal.

– Jag har många vänner som har bytt och röstar för Biden. Men de 
flesta stöder fortfarande Trump. 

Hur avgörande betydelse ett sådant skifte får för valutgången får vi 
veta först efter den 3 november. Mycket beror på om mormonerna 
överger Trump i större skaror.

Förra gången vann Trump Arizona med endast 90 000 röster. 

Mormonernas flykt från Republikanerna har pågått en tid, och den kan 
anas i siffrorna från valet 2012; då vann mormonen Mitt Romney valet 
i Arizona med 9 procentenheter över Barack Obama. Fyra år senare 
hade Trumps segermarginal mot Hillary Clinton krympt avsevärt.

Det kan ha haft att göra med att Trump, enligt en vallokalsunder-
sökning från 2016, hade stöd av 56 procent av mormonerna. Vilket var 
betydligt lägre än de 80 procent av vita evangelikala kristna som 
röstade på Trump.

Romney förresten. Jag kan inte låta bli att fråga om Davis Romney är 
släkt med Mitt Romney, den förre presidentkandidaten och nuvarande 
senatorn från Utah . 

– Jo, medger han, Mitt Romney är syssling till min pappa. Men jag 
känner honom inte närmare.

Michael Winiarski "
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"Här är staterna där det avgörs
DN MÅNDAG 2 NOVEMBER 2020

Det amerikanska presidentvalet kan avgöras i ett fåtal stater.
DN har besökt dem under valrörelsen.

Hillary Clinton fick flest röster i presidentvalet 2016, men Donald 
Trump vann kampen om Vita huset, eftersom han tog hem flest röster i 
många av de viktiga vågmästarstaterna i USA. 

Det är 538 elektorer som utser USA:s president. Varje delstat förfogar 
över ett visst antal elektorsröster, fördelade efter folkmängd. Endast 
Nebraska och Maine avviker från principen att den kandidat som 
vinner flest röster i en delstat också erövrar alla delstatens 
elektorsröster. 

Det betyder att det är extra viktigt att vinna delstater där det väger 
jämnt. Därför riktar Demokraterna och Republikanerna återigen 
nervösa blickar mot ett fåtal stater, som står för pendelrörelsen i 
amerikansk politik. Flera av dem tillhör det så kallade rostbältet i 
Mellanvästern. 

Pennsylvania (20 elektorsröster)
Har fått en central plats i kampanjerna. Det var till exempel här, nära 
barndomsstaden Scranton, som Joe Biden lanserade sitt stora 
klimatpaket i somras. Det är här striden om energiproduktionen står. 
DN besökte Bidens forna hemtrakter inför Demokraternas 
partikonvent.

Wisconsin (10 elektorsröster)
Har plågats av stora utbrott av covid-19. Av opinionsmätningarna att 
döma har virusutbrottet stärkt Bidens ställning. Men Demokraterna tar 
inget för givet, efter den överraskande förlusten för fyra år sedan. DN 
har besökt smitthärden Oshkosh, där Trumpanhängarna hyllar Sveriges 
strategi.

Michigan (16 elektorsröster)
Delstaten med den minsta segermarginalen för Donald Trump för fyra 
år sedan. Det kan bli svårt att upprepa det tricket. Men Michigan blir 
också viktigt, om Demokraterna ska klara att återta majoriteten i 
senaten och kommandot i amerikansk politik. DN följde en av 
kampanjerna. 

Florida (29 elektorsröster)
Den folkrikaste vågmästarstaten, där det kan väga oerhört jämnt 
mellan Republikanerna och Demokraterna. Presidentvalet 2000 mellan 
Bush och Gore avgjordes av blott 537 röster. Nu hoppas Trump att 
hans framgångar bland de konservativa exilkubanerna ska bana vägen 
för valsegern.

Minnesota (10 elektorsröster)
Förblev demokratiskt 2016. Nu är frågan hur de omfattande 
protesterna mot rasism och polisbrutalitet efter George Floyds död i 
Minneapolis har påverkat opinionen. Kommer förortskvinnorna att 
lockas av Trumps löften om lag och ordning? Eller tar de avstånd från 
presidentens hårda tonläge? 
 
Georgia (16 elektorsröster)
Ett republikanskt fäste som successivt har rört sig vänsterut under de 
senaste presidentvalen. I dag är en valseger inom räckhåll för 
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Demokraterna. Georgias inskränkningar i rösträtten kan dock ställa till 
det. I primärvalet i juni fick människor köa i hela dagar för att kunna 
rösta. 

North Carolina (15 elektorsröster)
Trump vann knappt 2016. Han vet att den här delstaten i den 
amerikanska Södern spelar stor roll, för att han ska klara att behålla 
makten över Vita huset, och han har lagt stora resurser på kampanjen 
här. DN besökte ett Trumprally. North Carolina blir även spännande i 
senatsvalet.

Arizona (11 elektorsröster)
Har varit ett solitt fäste för Republikanerna i årtionden. Men 
entusiasmen för Trump har dalat och flera republikaner har gjort klart 
att de föredrar Joe Biden. Kvinnor, hispanics, invandrare från liberala 
stater och faktiskt också några av Arizonas mormoner kan göra 
delstaten till tungan på vågen i valet.

"Martin Gelin: Historisk attack mot 
rösträtten kan avgöra valet
DN MÅNDAG 2 NOVEMBER 2020

Statsvetare och historiker är överens om att USA:s demokrati står 
inför ett existentiellt hot i presidentvalet. I tolv av delstaterna som 
kan avgöra valet har Donald Trumps kampanj och lokala 
republikaner försökt genomföra nya vallagar som kan göra det 
svårare för demokraterna att rösta, eller ogiltigförklara deras 
röster.

Analys. DN:s korrespondent i New York
Strax efter presidentvalet 2016 förlorade USA sin ställning som en 
fullvärdig demokrati, enligt Freedom House som kartlägger demo-
kratin globalt. Under de tre år som gått sedan dess har USA fallit i 
rasande fart i de flesta av de kriterier som används för att bedöma 
demokratins stabilitet: oberoende domstolar, rättvisa valsystem, 
respekt för pressfrihet, mötesfrihet och mänskliga rättigheter.

Många av de kontroversiella metoder som Donald Trumps 
administration och republikaner på delstatsnivå nu använder för att 
göra det svårare att rösta i presidentvalet är uråldriga.

Men aldrig tidigare har USA stått inför ett val där den sittande 
presidenten själv driver ett öppet krig mot rösträtten och valets 
legitimitet.

Vid åtminstone tolv tillfällen har Trump själv sagt att han inte kommer 
att acceptera ett nederlag i valet. Vid mer än 20 tillfällen har han hotat 
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med, eller uppmanat till, våld mot meningsmotståndare och 
nyhetsmedier. Under månaderna inför valet har han även uppmanat 
sina väljare att rösta två gånger, dels med poströster och dels i 
vallokalerna, vilket är ett federalt brott. Trump har även bett anhängare 
ansluta sig till lokala valkontor för att helt enkelt vägra räkna rösterna 
för Joe Biden och demokraterna.

Trumps retoriska utspel bleknar dock i jämförelse med de administra-
tiva och juridiska åtgärder som hans kampanj, i samarbete med 
republikanska partikollegor i avgörande delstater, nu vidtagit för att 
minska valdeltagandet i områden där det bor många demokrater.

Trump och republikanerna har redan gjort åtminstone 14 försök att 
stämma delstater som infört nya regler för att underlätta röstprocessen 
under pandemin.

I Florida har republikanerna infört ett kontroversiellt hinder för 
tidigare fängelsedömda, som nu måste betala tillbaka alla skulder för 
att få rösta. I Texas har republikanerna genomfört en lag för att det 
bara får finnas en låda för att lämna röstsedlar per distrikt, vilket 
gynnar landsbygden där stödet för republikanerna är starkt, men 
skadar storstäderna, där demokraterna finns. Delstatens republikaner 
har även infört krav på fotolegitimation för att rösta. De godkänner 
vapenlicens, men inte studentlegitimation, vilket också kan gynna 
Trump.

Texas har även infört krav på att den som vill poströsta måste ange 
ett gott skäl. Att vara äldre än 65 och ange oro för pandemin som skäl 
godkänns inte. Texas republikaner försöker nu även få Harris County i 
Houston, delstatens största demokratiska fäste, att kasta bort 100 000 
poströster på grund av en juridisk teknikalitet.
I Georgia har många vallokaler stängts i svarta bostadsområden, där 
demokraterna har starkt stöd. I Atlanta har många fått köa i tio, tolv 
timmar för att rösta de senaste veckorna. Forskning från University of 

Pennsylvania visar att svarta väljare löper sju gånger större risk än vita 
väljare att få köa i mer än en timme för att rösta.

I Nevada försöker republikanerna stoppa hundratusentals poströster 
och distansröster i Las Vegas, där demokraterna är starka, under 
förevändning att de vill granska signaturerna på rösterna.

I Wisconsin har republikanerna stängt en majoritet av vallokalerna i 
svarta storstadsområden. De har även lyckats stoppa poströster från att 
räknas efter valdagen. Även i Pennsylvania, North Carolina, 

Minnesota och Michigan samarbetar republikanerna och Trump-
kampanjen in i det sista för att stoppa liknande regler.

Konservativa domstolar, ofta med domare tillsatta av Trump, har oftast 
godkänt republikanernas kontroversiella vallagar, trots att 
medborgarrättsgrupper varnar för att det är öppna försök att förhindra 
valdeltagande. Enligt rösträttsexperten Ari Berman har Trump-tillsatta 
domare röstat med republikanerna i 21 av 25 domslut om vallagar 
under året.

Mycket tyder på att den juridiska striden blir hårdast i Pennsylvania. 
Trump vet att han måste vinna i delstaten för att ha en rimlig chans att 
sitta kvar och för därför en frenetisk kamp för att förhindra att 
poströster, där demokraterna förväntas vara överrepresenterade, räknas 
efter valdagen. Lyckas Trump kan det mycket väl avgöra delstaten till 
hans fördel.

”Donald Trump bedriver inte kampanj mot Joe Biden, utan mot själva 
presidentvalet”, skriver Simon Schama i Financial Times.

Martin Gelin "
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" Amerikanska medier redo för en valrysare
DN MÅNDAG 2 NOVEMBER 2020

Kommer medierna att kunna utropa vinnaren i presidentvalet 
redan under natten? Eller skapas en uppföljare till kontroverser-
na i Florida för tjugo år sedan? Journalisten och dekanen Steve 
Coll var då mitt i händelsernas centrum. Nu spår han att både 
medier och advokatteam kan komma att flockas i vågmästarstaten 
Pennsylvania.

Washington Posts tidigare chefredaktör Leonard Downie Jr skrev 
nyligen om hur tidningen i sista stund avvärjde en ”katastrof”.

Det var natten efter valdagen i november år 2000. Klockan var 02.30, 
lokal tid, när Downie Jr och redaktionschefen Steve Coll inifrån 
nyhetsredaktionen skulle avgöra hur morgonens förstasida skulle se ut.
Skulle man som flera andra medier redan gjort, utropa George W Bush 
som segrare i presidentvalet? Eller skulle man vänta?

Resultatet i vågmästarstaten Florida stod och vägde. Republikanen 
Bush var i ledning, och demokraten Al Gore var enligt uppgifter på 
väg att erkänna sig besegrad.

Men Steve Coll tog fram ett papper och började räkna på siffrorna. När 
DN når honom på telefon tjugo år senare berättar han själv om 
minnena från den natten:

– Du vet att du har problem om en journalist försöker räkna matte 
klockan två morgonen för att bestämma hur förstasidan ska se ut. Men 
som tur var räknade vi rätt, säger Steve Coll.

Genom uträkningarna förstod man att Al Gore potentiellt kunde ta igen 
försprånget i Florida eftersom alla röster ännu inte var räknade. 
Dessutom kunde det bli tal om omräkning.

Downie Jr beslutade att stoppa den planerade förstasidan, där Bush 
beskrevs som vinnare. Den byttes ut, och huvudrubriken blev: 
”Presidential cliffhanger awaits Florida recount.”
 
Det tog efter den natten en dryg månad av omräkningar och 
domstolsprocesser innan Gore till slut erkände sig besegrad. 

Nagelbitaren i Florida är sedan dess fastetsad i historien och har 
påverkat både rösträkningsregler och nyhetsmediernas rutiner.
2020 spår dock många att historien kan få en uppföljare.

Steve Coll, som i dag är dekan vid Columbia journalism school och 
medarbetare i The New Yorker, säger att årets presidentval för 
medierna skiljer sig från samtliga andra val sedan andra världskriget.
Givet dina erfarenheter från den natten, vad skulle vara dina råd till 
mediebolagen inför 2020?

– I journalistiken finns ett tävlingsmoment. Om man är osäker på vad 
som stämmer, men ser att andra nyhetsmedier meddelar ett resultat, så 
finns det en lockelse att följa efter. Det är en typ av flockbeteende, 
säger Steve Coll och fortsätter:

– I år måste man vara väldigt försiktig med det här. Andra får inte 
tillåtas ingjuta sådan panik i en att man tar journalistiska beslut man 
inte fullständigt kan stå för.
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Steve Coll ser två huvudsakliga anledningar till att medierna utmanas 
alldeles extra det här året. För det första de extrema förändringarna i 
hur amerikanerna lägger sina röster. Redan veckan för valet har 
förtidsröstningen slagit alla tiders rekord. För det andra, att president 
Trump utan belägg gång på gång hävdat att poströstning är en källa för 
valfusk, samt undvikit att svara på om han ämnar acceptera val-
resultatet.

Vidden av förtidsröstandet försvårar det traditionella valarbetet 
för medierna på flera sätt, menar Coll. Det gör 
vallokalsundersökningar mer osäkra, inte minst då det finns en tydlig 
skillnad mellan demokrater och republikaner hur många som planerar 
att lägga sin röst på valdagen. Det kommer också att dröja i flera 
vågmästarstater innan förtidsrösterna är färdigräknade.

Det sistnämnda problemet är tydligast i Michigan, Wisconsin, och 
framför allt i Pennsylvania, säger Steve Coll.

– I Pennsylvania ser det ut att bli riktigt rörigt. Medierna försöker 
förbereda sig för att bevaka händelserna, men om det blir den 
avgörande staten och rösträkningen är långsam och det kommer 
stämningar i domstolar, då blir det väldigt svårt. Det kommer att se ut 
som Florida 2000, med simultana processer på många olika platser i 
delstaten.

Nyhetsbyrån AP kommer i vanlig ordning under valdagen att vara en 
av de allra viktigaste källorna för amerikanska medier. Härifrån 
utropas vinnare i fler än 7 000 val på olika nivåer i landet. Sally 
Buzbee, vicepresident, berättade i en CNN-intervju att även AP är 
förberett på att ett slutresultat i presidentvalet kan komma att dröja.
– Det här är inte magi. Det handlar verkligen om matematik, fakta och 
vetenskap, sa Sally Buzbee om vad som ligger bakom beslutet att en 
vinnare kan utropas.

AP har, likt flera av de största tv-bolagen, så kallade ”decision desks”, 
redaktionella grupper, som fattar besluten om när ett resultat är 
tillräckligt säkert för att tillkännages. Steve Coll säger sig vara säker 
på att mediebolagen tar höjd för de svårigheter som årets val innebär, 
men att det trots det kan bli trixigt att snabbt ha tillräckliga fakta.

– Det blir svårt att använda modellerna man tidigare har använt. Om 
jag satt på en av dessa ”decision desks” så skulle jag verkligen försöka 
trappa ned tempot, och inte ha alltför stor tilltro till modeller som 
baseras på tidigare mönster, säger han.

Det är i ett läge där Donald Trump går mot seger i de vågmästarstater 
som först väntas ha räknat färdigt resultatet, såsom Arizona och 
Florida, som det är troligast med en kontroversiell och svårrapporterad 
fortsättning, menar Coll.

Han ser ett möjligt scenario framför sig där kandidaternas 
advokatteam vallfärdar till stater som Michigan och Pennsylvania, 
samtidigt som Donald Trump twittrar intensivt och hävdar att 
röstningen inte gått rätt till.

– Om det tar en vecka att räkna rösterna i Pennsylvania, då kommer 
det att ske under hårt tryck, som utgår från presidenten. Han kommer 
att försöka kontrollera verklighetsbeskrivningen och ifrågasätta hela 
processen. Vi har all anledning att hoppas, inte bara för tilltron till 
resultatet utan också till konstitutionella systemet, att det inte händer.
Steve Coll tar upp något som ibland kan höras på nyhetsredaktioner i 
valtider: ”Det journalister framför allt hoppas på inför ett val är ett val 
som är bra för journalistiken.”

– I det här fallet får vi kanske ett val som är bra för journalistiken, men 
dåligt för världen. Jag är inte riktigt säker på vad man ska hoppas på i 
det läget.

Hugo Lindkvist. hugo.lindkvist@dn.se " 
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 " Sverker Sörlin: Det är nu vi väljer hur 
Sverige ska se ut efter pandemin
DN TISDAG 5 MAJ 2020

En kris förvandlas alltid till en spegel som visar oss våra sam-
hällen sådana de verkligen är. Det tog trettio år att göra oss av 
med beredskapen, men bara tre veckor av coronavåren 2020 att 
inse att det var ett stort misstag, skriver Sverker Sörlin.

Epidemihistorien är inte, som många nu lärt (varje djup kris är en stor 
folkbildare), en berättelse om hur virus och pester våldgästar och 
slumpmässigt dödar och skonar. Tvärtom, epidemiernas historia visar 
vad som skedde innan pesten anlände. Hur samhällen förberett sig. 
Oftast mycket illa. Som Rousseau sade om jordbävningen i Lissabon 
1755: Skyll inte på jorden som skälver – skyll på dem som byggde 
staden!

Den New York-baserade författaren Zadie Smith skrev i DN nyligen: 
”New Yorks viruskarta blir mörkare längs exakt samma linjer som den 
skulle ha blivit om nyanserna av lila speglat inte infektion och död 
utan inkomstnivåer och skolrankningar.” Jag har ännu inte hört om ett 
enda land där det skulle vara annorlunda. Möjligen i Afrika och 
Latinamerika där det är sociala eliter som rest till USA och Europa 
som blir smittade först. Men det dröjer inte länge förrän det är de mest 
utsatta som fyller tabellerna över avlidna. Först och främst de äldre, 
men också de trångbodda, de i serviceyrken med närkontakt med 
många människor, de timanställda som inte har råd att avstå sin lön 
utan går till jobbet trots förkylningar som i själva verket kan vara 
viruset. De som inte kan arbeta hemma och inte kan skydda sig. 

Framtida forskning får klarlägga bilden i detalj, men mycket tyder på 
att Sverige gjorde sin sak värre genom att under de senaste årtiondena, 

säg efter 1989, som den i vanlig ordning duktigaste eleven i klassen 
med luthersk nitälskan, genomföra målstyrningens och konkurrensut-
sättningens program. Apoteken är numera affärskedjor, många av 
vårdgivarna är bolag, hemtjänsten och äldrevården är privatiserad, 
särskilt i Stockholm. Många företag ägs av riskkapitalister.

Det dessa är verkligt duktiga på är att minska sina kostnader, inte på 
att förbereda sig för det värsta eller ens att tänka på det allmänna bästa. 
Ingen håller dyra lager av mediciner, skyddsutrustning, proviant. Ingen 
bygger dyra intensivvårdsplatser. Ingen behöver producera eller lagra 
livsmedel; självförsörjningsmål är avskaffade. Inte ens arbetskraften 
vill man ha något långsiktigt ansvar för, bemanningsbolag får sköta 
den detaljen. Inte blir det bättre av att andelen timanställda är mycket 
hög även i den kommunala äldrevården i Stockholm.

Ordet ”beredskap” har varit i stort sett utplånat från det svenska 
politiska språket sedan 1980-talet. Även försvaret kunde avrustas 
eftersom det med Sovjetunionens upplösning inte fanns någon fiende. 
Med i fallet drogs även civilförsvaret. 

Det tog trettio år att göra sig av med allt detta, det tog tre veckor våren 
2020 att inse att det var dumt. 

Sverige gör inte allt rätt. I många fall är det tvärtom. Men ”rätt” eller 
”fel” är kanske inte de rätta orden? De är snarare oreflekterade 
impulser, medan krisen själv egentligen handlar om något annat. För 
en kris är alltid också en spegel som visar oss våra samhällen sådana 
de verkligen är. Och hur de skulle kunna vara. Det väcker starka 
känslor. Som om inte bara individer utan hela samhällen lider av 
confirmation bias och blint kastar sig i armarna på sina ledare eller 
hittar en Facebooksvans att hålla fast i. 

Tänk om vår väg inte är den rätta? Är det inte den fråga som alla 
ställer sig, kanske i hemlighet, men också med fasa? Tänk om andra 
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vågen tar dem som låst sig inne (i grannländerna)? Tänk om dödstalen 
skenar (hos oss…)? Tänk om friheten blivit för stor?

För dem som har en auktoritär agenda och vill ha ett samhälle med 
mer lydnad och kontroll är den svenska öppenheten direkt farlig. Läser 
man europeiska medier, som statsvetaren Michal Smrek gjort och 
redovisade på DN debatt den 22 april, kan man få veta att ”vi närmar 
oss en katastrof” i Sverige (tjeckiska iDnes.cz). Stefan Löfvens 
uttalande om att dödsfall i Sverige kommer att behöva räknas i tusental 
(vilket visat sig helt korrekt) tolkades av brittiska The Guardian som 
ett erkännande av att svensk coronapolitik misslyckats. Italienska La 
Repubblica har meddelat att de äldsta i Sverige numera förnekas vård. 
President Trump har flera gånger talat om Sveriges ”flockimmunitet” 
som ett misslyckande. Om man tillämpar den vanliga regeln, att 
sanningen är motsatsen till det Trump påstår, skulle Sveriges framtid 
förstås vara mycket ljus. 

Folkhälsomyndighetens chef, Johan Carlson, har i intervjuer påmint 
om att uppdraget är brett: att främja folkhälsan i ett långt tidsperspek-
tiv. Coronastrategin går ut på att skydda riskgrupperna. En utvärdering 
av hanteringen av coronakrisen kan göras först efter flera år. Det är 
inte VM i dödstal som pågår, det är en förhandling om vilka värden 
som ska vägleda oss.

Betydelsen av historia är överallt märkbar. Det har visat sig, precis 
som i Zadie Smiths New York, att dödsfall i covid-19 är 
överrepresenterade i vissa områden, i Stockholm några av de invand-
rartäta förorterna. En möjlig förklaring är trångboddhet. En annan, 
relaterad, är socioekonomisk: låg utbildningsnivå, dåliga språkkun-
skaper, befintlig sjukdom. Men vad är detta? Ett resultat av svagheter i 
integrationen, men också på ett helt fundamentalt sätt av en stadigt 
växande ekonomisk ojämlikhet i Sverige sedan 1980-talet. 

I andra stadsdelar är våningar, villor och trädgårdar stora. Där bor få 
på stor yta, många av dem de är rika, på både pengar och andra 

resurser. Där tycks smittspridningen lägre och de avlidna färre. Allt 
detta är också ett historiskt arv. Det bär inte epidemiologerna ansvar 
för. Inte heller dagens regering.  

Det betyder inte att smittskyddsåtgärder saknar betydelse och de måste 
förstås skärpas; Sverige är obegripligt sent på att testa. Men åtgärder-
nas verkningskraft påverkas av de överallt närvarande förutsätt-
ningarna. Att myndigheter och politiker i Sverige sökt sig fram till en 
modell som nu tilldrar sig världens häpnad, misstro och i vissa fall 
beundran – WHO bugar och Oxfordprofessorn Carl Heneghan har 
hyllat Sverige för att vi ”håller huvudet kallt” – vilar i grund och 
botten på en äldre tradition av tillit i det svenska samhället. 

Denna i sin tur kan spåras tillbaka till ett starkt förtroende för staten, 
grundlagt i tusentals sockenstämmor under århundraden fram till de 
nya kommunernas inrättande på 1860-talet. I socknen var prästen 
ordförande, på samma gång statens och kyrkans man som förvaltade 
både själar och välfärd. Man litade på staten, som kunde lita på sitt 
folk. Inga uppror, inga revolutioner.

Till detta kommer en tradition av grundläggande tilltro till myndig-
heter, främst grundad under 1900-talet, särskilt på områden där för 
lekmän svårtillgänglig expertis har stort inflytande. Departementen i 
Sverige har små egna expertresurser. Regeringen tar därför en risk om 
dess bedömningar avviker mycket från myndigheternas. En sannolik 
bieffekt av denna ordning är försiktighet, eller svag handlingskraft om 
man så vill, och det kännetecknar den svenska modellen.  

Men att man kan förklara något (vilket alltid är svårt) betyder, som 
bekant, inte att man behöver försvara det. Ur ett ”är” följer inte ett 
”bör”. Det är därför alltid genuint svårt att veta i dagsläget vad som är 
det bästa att göra; vore det inte svårt skulle alla redan ha gjort allt 
”rätt”. 
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Det gäller också framtiden. När den akuta krisfasen klingar av kommer 
länder och regioner att välja väg. Detta vägval pågår redan. Det är 
först och främst politiskt. Men om vi inte använder vad ”vetenskapen 
säger” när vi gör dessa val är vi okloka. 

Några vill nu på ett egendomligt gränslöst vis använda skattemedel för 
att först och främst återställa konsumtionen till gamla nivåer. De vill 
återuppväcka alla företagen – till evigt liv? De verkar alldeles 
ointresserade av att värdera deras betydelse, för mänskligheten eller 
ens för de egna medborgarna. Norwegian och SAS ska kunna flyga 
världen över igen, det ska skattebetalarna stå för. Golfbanor i Dubai 
måste få påfyllning och alla hotellsängar i Sverige måste betalas tills 
nya gäster (kanske) kommer. Den enda politik som egentligen krävs är 
då att öka statsskulden. Framtida generationer betalar. Är detta vad 
”vetenskapen säger”? Ja, kanske någon enstaka vetenskap, men inte de 
flesta. 

Andra, bland dem jag själv, och, noterar jag, även Angela Merkel och 
FN-chefen António Guterres, vill hellre se krisen som ett 
möjlighetsfönster. Vi pekar på att vi lärt oss något under krisen. Vi har 
blivit bättre på att ta vara på varandra. Vi har lärt oss hjälpa, se nya 
värden, kanske ifrågasatt vår individualism när vi fått så obegränsade 
mängder av den och insett att den ligger farligt nära ensamhet. Vi har 
redan rätt många prylar i garaget. Kanske tycker vi inte att varenda 
resa är lika viktig längre, nu när vi kan zoom och teams. Kanske 
förstår vi världen och oss själva litet bättre, jag skulle tro det. 

Vi förefaller vara riktigt många – jag hörde även EU-kommissionens 
Frans Timmermans tala till EU-parlamentets miljöutskott – som nu 
ännu mer än tidigare vill se EU:s green deal förverkligas. Menar man 
allvar med det kommer man också att kunna tänka sig att höja skatter, 
och EU-avgifter, så att offentliga investeringar kan öka på den privata 
konsumtionens bekostnad. En och annan golfresa mindre så att det går 
att investera i de kolossala nya infrastrukturer, och den betryggande 
välfärd till medborgarna, som fossilfria samhällen kräver. Eller helt 

enkelt skydda oss för framtida ofärd. Försvarets nya tiotals miljarder 
kanske räcker även till några munskydd?

Var det verkligen så klokt att rusta ned sjukvården i år efter år och att, 
utan att ens tänka på att det var det man gjorde, sänka ”beredskapen” 
på alla områden. Var vi verkligen så fattiga att det behövdes?

Kanske krävs en kris för att vi ska klara att göra de omprioriteringar 
som krävs för trygghet och säkerhet – två viktiga ord som saknar enkel 
geografi. Det lär oss krisen också. Räckvidden för sådana ord sträcker 
sig från dagis ända till atmosfären. Massvält i östra Afrika, som FN nu 
varnar för, blir på nolltid en fråga för EU. Att minska hot är också att 
investera. ”Avkastning” kan få ny betydelse: inte en summa pengar, 
utan det som uppehåller liv och frihet. 

Vi vårdar minnena. Nu är tid att sörja, både dem som lämnat oss för 
alltid och de underlåtenhetssynder vi svarat för i det förflutna, som i 
många fall minskade deras chanser att leva. Men nu är också tid att 
hedra deras minne genom att vara klokare. Morgondagen är den dag 
som är historia när nästa kris kommer. Vi kan alla göra mycket bättre. 
Det borde inte vara svårt. 

Sverker Sörlin
kulturdebatt@dn.se " 
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"Peter Wolodarski: Varför sår SvD tvivel 
om klimatforskningen?
DN SÖNDAG 1 NOVEMBER 2020

Klimatkrisen är inte en åsikt. Den är ett grundläggande faktum, 
baserat på samlad vetenskap. Den som sprider osäkerhet om detta 
ägnar sig åt förnekelse.

Kan rökning orsaka cancer? Smittar coronaviruset?

Dessa frågor ställdes för ett par veckor sedan till Amy Coney Barrett i 
den amerikanska senaten. I måndags bekräftades hon som ny ledamot i 
USA:s högsta domstol efter Ruth Bader Ginsburg. 

Det var demokraternas vicepresidentkandidat Kamala Harris som lyfte 
ämnena under senatens utfrågning. 

Först förstod inte Amy Coney Barrett vad som var poängen. ”Jag 
undrade vart det skulle leda. Du har tagit upp en rad okontroversiella 
saker, som om covid-19 är smittsamt och om rökning orsakar cancer”, 
sade hon.

Polletten trillade ner när Kamala Harris ställde nästa fråga: Är klimat-
förändringen på riktigt?

Amy Coney Barret blev då märkbart irriterad, eftersom hon plötsligt 
insåg sambandet, och svarade: ”Du försöker få fram en åsikt från mig i 
en fråga som är mycket omtvistad och som debatteras politiskt. Jag 
kommer inte att göra det, jag kommer inte ta ställning.”

Sant är att klimatet betraktas som en åsikt – ”för eller emot” – i det 
republikanska parti som på rekordtid pressat igenom utnämningen av 
Amy Coney Barrett.

Men i forskarsamhället är själva klimatförändringen sedan länge 
inte en debattfråga. Den är inte något som man kan välja att tro på 
eller ifrågasätta, beroende på ideologisk utgångspunkt. 

Den samlade vetenskapen är tydlig: världen värms upp på ett farligt 
sätt och människan ligger bakom förändringen. Misslyckas vi att agera 
nu kommer livsbetingelserna på jorden att allvarligt skadas. 

Kontroversen kring Amy Coney Barret och den globala upphettningen 
är belysande för vår tid. Ytterst handlar den om ifall man accepterar 
vetenskapliga faktum som bas för vår offentlighet, eller om man anser 
att alla frågor kan reduceras till en åsikt.

”Jag är för, du är emot. Låt oss debattera!”

Ytterst få ifrågasätter numera att rökning skadar hälsan, även om det 
länge pågick intensiva lobbykampanjer för att också förvandla den 
frågan till tyckande. Men när det gäller klimatet tycks det fortfarande 
vara fritt fram i inflytelserika kretsar – inte bara i USA – att så tvivel 
och sprida vad som måste betraktas som desinformation.

Någon kanske tror att detta bara är ett problem i Trumps republikanska 
parti. Men faktum är att vi ser motsvarande tendenser också i Sverige.

Och det är inte fenomen i marginalen, som man kan vifta bort som 
betydelselösa. I en stor tidning som Svenska Dagbladet pågår sedan 
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länge en kampanj i klimatfrågan, när tidningen själv tar till orda på 
ledarplats.
Artiklarna är vid här laget så många, att budskapet knappast kan 
missförstås. Vi får veta att skolan skrämmer barn med klimatför-
ändringen, ungefär som om det handlade om en ”religiös övertygelse” 
för att, som tidningen kallar det, ”sätta skräck” i de små, ”injaga 
fruktan” och skapa ”nedslagna och uppbragda barn” – något SvD 
stämplar som ”moraliskt förkastligt”.

När Svenska Dagbladet tar till orda med sina egna åsikter, serveras 
läsarna begrepp som ”klimatalarmism” och skribenter som 
återkommande ifrågasätter allvaret. Syftet är vid det här laget 
övertydligt: att tona ned frågans betydelse, att förvandla det 
grundläggande faktumet – att klimatkrisen är på riktigt – till ett av 
många debattämnen.

Inget tillfälle är för litet för att håna dem som försöker ta den globala 
uppvärmningen på allvar. Under vårens coronapandemi, som drastiskt 
minskade flygresandet, såg sig SvD nödgat att påtala att livet utan 
konsumtion och flygande ”är ett sämre liv, ur alla tänkbara aspekter. 
Låt oss hoppas att vi snart kan återgå till det bättre samhället.”
Man får lust att fråga: vem är det egentligen som försöker injaga 
skräck?

Inte ens FN:s klimatpanel IPCC, som på ett konservativt sätt gör 
utvärderingar av forskningsläget rörande klimatförändringar, äger 
enligt Svenska Dagbladet ”sanningen om klimatfrågan”.

Det finns ett begrepp för detta slags debattretorik. Om man systema-
tiskt ägnar sig åt att varna för dem som varnar för den globala upp-
värmningen, om man till och med försöker undergräva tilltron till 
sammanställningar av befintlig forskning, då ägnar man sig åt en sak: 
klimatförnekelse.

Svenska Dagbladet har också mycket utmärkt journalistik på 
området, utförd av andra medarbetare, men kampanjerna från 
tidningens politiska ledning skadar tilltron till journalistiken i 
stort. Och inte bara det.

När en seriös aktör som SvD väljer att fungera som en plattform där 
själva klimatkrisen – inte lösningarna på den – reduceras till en debatt, 
då undergräver man medvetet förutsättningarna för ett kunskapsbaserat 
offentligt samtal om framtiden för oss alla.

Det är något helt annat än sund skepsis och nödvändigt ifrågasättande. 
I USA har besläktade kampanjer skapat förödande låsningar på högsta 
nivå. Klimatet har av aktörer som Fox News kidnappats som en del i 
kulturkriget, där ingen aspekt är för liten för att drämmas i huvudet på 
motståndaren.

Det är tragiskt att bevittna. Och under president Trump har de 
destruktiva tendenserna bara förstärkts, vilket gått ut över allt 
internationellt samarbete på området.

Svenska Dagbladets redaktionella ledning talar numera ofta om 
behovet av att släppa fram många olika röster, och låta läsarna tänka 
själva. Det är en viktig ambition, som inte skiljer sig från DN:s. Men 
mångfalden av perspektiv får aldrig undergräva kunskap och grund-
läggande forskning. Vi gör sedan länge inte rökningens skadliga 
konsekvenser till ett debattämne, lika lite som vi tillåter kvacksalvare 
att sprida virusrekommendationer.

Journalister måste sluta att betrakta klimatförändringen och dess 
allvarliga konsekvenser som en av många åsikter.

Peter Wolodarski
peter.wolodarski@dn.se
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Från http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzn.pdf

Mänskligheten har förändrats mycket sedan 
tidernas begynnelse. 
Historisk tid med skriftspråk är cirka 5000 år. Religionerna är cirka 
2000 år. Demokratins formella genombrott skedde för cirka hundra år 
sedan. Tekniken har utvecklats: transporttekniken, internet, TV och 
mobiltelefoner o d  gör att världen nu är ett stort gemensamt samhälle 
för jordens alla folk.

I Svenska regeringen har biståndsministerns område omvandlats till ett 
område för internationellt samarbete. Sverige är ett litet land, men bör 
använda samarbetsministern för att förbättra världen utanför Sverige.

Men regeringens huvuduppgift är de inrikes förhållandena.

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

Som hjälp har forskats fram ett allomfattande system för mänskliga 
verksamheter som gäller både tänkande/kunskaper och handlingar. 
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Människornas levnadsförhållanden och 
utvecklingens krafter.
Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara fakto-
rer : 

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

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

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

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

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

fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och 
innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna. 

A2: att påverka de politiska styrningarna som direkt eller 
indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror av de 
fyra ovan nämnda faktorerna. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett enda 
ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För att 
inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på 
frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikations-
systemet för verksamheter.           
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Följande sidor från omr36-39zzzn

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

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

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

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

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

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

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

Alla röstberättigade måste känna till vad demokratiska samhällen 
består av och hur de fungerar och behöver känna till systemet för 
de mänskliga verksamheterna.

Isynnerhet de som sysslar med information och utbildning och de 
som har makt och ledande ställning i verksamheterna behöver 
kunskaper om allt och har i sitt arbete nytta av att väl känna till 
alla verksamheter som formar framtiden.   
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Systemet för mänskliga verksamheter.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter
20 områden:
Texten för områdena är länk till hemsidan.

SW   1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.

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

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

2. Religiösa verksamheter o d. 
5  områden:

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

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
15 områden

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 

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

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

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

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

5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
11 områden

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

6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 
30 områden:

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

SW   61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks. 
SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) 
SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od. 
SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. 

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

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

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

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

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

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

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

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

SW   796/799 Sport, idrott o d.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vill man rätta till skevheterna i de fyra komplexen bör man ha 
lämpliga värderingar som utgångspunkt. Eftersom hela jordklotet 
bildar ett enda stort system bör man ha värderingar som gäller överallt. 
Det som då finns att tillgå är bland annat FNs mänskliga rättigheter 
och mål med komplement som bl a FNs Millenniedeklaration och 
senare överenskommelser
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Systemet med mänskliga verksamheter,
nedbantat till  44 områden. Kan vara lämp-
lig uppställning på biblioteken.     Från zzzzl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OSW   4 Sambandsforskningsverksamheter. 
Finns inte i SAB

OSW   5 Naturforsknings- och matematikverksamheter. 

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

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

Ua Astronomi15199 träffar
Ua(y) Astronomiska kartor, stjärnkataloger och 
bilderböcker48 träffar
Ua:bf Astronomiska institutioner74 träffar
Ua:k Astronomins historia1307 träffar
Ua.02 Instrumentlära324 träffar
Uaa Universum2504 träffar
Uab Solsystemet2247 träffar
Uac Stjärnor1230 träffar
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Uae Praktisk astronomi874 träffar
Uaf Tidmätning1484 träffar
Uag Celest mekanik227 träffar
Uah Sfärisk astronomi och positionsastronomi111 träffar
Uai Astrofysik1032 träffar

Ub Geofysik17337 träffar
Ub.02 Instrumentlära: allmänt8 träffar
Uba Meteorologi6524 träffar
Ubb Oceanografi och hydrologi6125 träffar
Ubc Geodesi1764 träffar
Ubd Jordmagnetism407 träffar
Ube Vulkaner och jordbävningar1012 träffar

Uc Fysik och kemi71241 träffar
Uc.bf Institutioner0 träffar
Uc:k Fysikens och kemins historia360 träffar
Ucb Mekanik5380 träffar
Ucc Fysik27528 träffar
Ucd Molekyl-, atom-, kärn- och partikelfysik7146 träffar
Uce Kemi27368 träffar

Ud Geologi och paleontologi26607 träffar
Ud:bf Geologiska och paleontologiska institutioner57 träffar
Ud:k Geologins och paleontologins historia199 träffar
Ud.02 Instrumentlära8 träffar
Ud- Särskilda länder och områden3186 träffar
Uda Allmän och historisk geologi7438 träffar
Udb Paleontologi4005 träffar

Udt Geokemi462 träffar
Udu Mineralogi2407 träffar
Udv Petrologi1358 träffar
UdxEkonomisk geologi2978 träffar
J Arkeologi

Ue Biologi37710 träffar
Ue:bf Biologisinstitutioner42 träffar
Ue:k Biologins historia661 träffar
Ue.0 Särskilda biologiska aspekter och delområden20173 träffar
Uea Utvecklingslära och genetik6109 träffar
Ueb Fysisk antropologi1735 träffar
Uec Mikrobiologi2095 träffar
Ued Bioteknik1481 träffar

Uf Botanik29412 träffar
Uf:bfBotanikinstitutioner251 träffar
Uf:kBotanikens historia559 träffar
Uf.0Särskilda botaniska aspekter och delområden11570 träffar
Ufa Särskilda grupper av växter2464 träffar
Ufe Fröväxter (Fanerogamer): allmänt962 träffar
Uff Fanerogamer: gömfröiga (Magnoliophytina)2724 träffar
Ufg Fanerogamer: nakenfröiga (Pinophytina)287 träffar
Ufh Kryptogamer5684 träffar

Ug Zoologi36507 träffar
Ug:bf Zoologiinstitutioner115 träffar
Ug:k Zoologins historia233 träffar
Ug.0 Särskilda zoologiska aspekter och delområden7168 träffar
Uge Ryggradsdjur (Vertebrata)531 träffar
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Ugf Däggdjur (Mammalia)5257 träffar
Ugg Fåglar (Aves)6556 träffar
Ugh Kräldjur (Reptilia) och groddjur (Amphibia)999 träffar
Ugi Fiskar (Pisces) och rundmunnar (Cyclostomi)2329 träffar
Ugj Ryggradslösa djur (Evertebrata)11027 träffar

Uh Miljöfrågor och naturskydd41368 träffar till 71

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

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

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

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

OSW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) 

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

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

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

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

Qee Frukt- och bärodling842 träffar
Qef Prydnadsväxtodling2164 träffar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OSW   66/68 Tillverkning av varor.  

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

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

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

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

112

http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qae
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qae
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qae
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qaf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qaf
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qaf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbc
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qbc
http://wimnell.com/omr658.html
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qb
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qb(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qb(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qb(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qb:bf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qb:bf
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qb:bf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qb:d
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qb:d
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qb:d
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qb:k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qb:k
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qb:k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qb-
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qb-
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qb-
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qba
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qba
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qba
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qba
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qba
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbb
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qbb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbc
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qbc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbd
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbd
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qbd
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbf
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qbf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbg
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbg
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qbg
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbi
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbi
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qbi
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbk
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbk
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qbk
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbl
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbl
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qbl
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbm
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbm
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qbm
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qz
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qz
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qz
http://wimnell.com/omr659.html
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbl
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbl
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qbl
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbm
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Qbm
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Qbm
http://wimnell.com/omr66-68.html
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=P
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pa
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Paa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Paa
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Paa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pab
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pab
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pab
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pac
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pac
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pac
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pb
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pb.0
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pb.0
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pb.0
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pba
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pba
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pba
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pbb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pbb
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pbb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pbc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pbc
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pbc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pbd
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pbd
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pbd
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pbe
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pbe
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pbe
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pbf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pbf
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pbf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pc
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pc:bf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pc:bf
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pc:bf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pc:oe
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pc:oe
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pc:oe
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pc.0
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pc.0
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pc.0
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pca
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pca
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pca
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pcb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pcb
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pcb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pcc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pcc
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pcc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pcf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pcf
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pcf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pcg
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pcg
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pcg
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pch
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Pch
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Pch


Pci Elektronik10078 träffar
Pcj Radio- och teleteknik11381 träffar

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

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

Pf Stenindustri974 träffar

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

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

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

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

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

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

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

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

Pr Transportmedel och kommunikationer50745 träffar

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

OSW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OSW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter. 

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

OSW   . 7957 Undervisning o d. 

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

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

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

SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur

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

F Språkvetenskap
F(x) Flerspråkiga lexikon och språkvetenskapliga 
uppslagsverk1123 träffar
F:b Språkvetenskaplig forskning, organisationer och 
institutioner177 träffar
F:d Språkteori och -filosofi10397 träffar
F:k Språkvetenskapens historia1329 träffar
F:oaSpråksociologi6526 träffar
F:oiSpråkstatistik73 träffar
F:puDatalingvistik1334 träffar
F:t Matematisk lingvistik81 träffar
F.0 Allmänt: särskilda språkvetenskapliga aspekter20983 träffar
Fb Indoeuropeiska språk: allmänt5008 träffar
Fc Svenska24043 träffar
Fd Övriga nordiska språk5173 träffar
Fe Engelska24149 träffar
Ff Tyska16219 träffar
Fg Nederländska1637 träffar
Fh Romanska språk: allmänt2891 träffar
Fi Italienska3959 träffar
Fj Franska11394 träffar
Fk Spanska6634 träffar
Fl Portugisiska1048 träffar
FmSlaviska och baltiska språk18187 träffar
Fn Keltiska språk772 träffar
Fo Grekiska och latin15432 träffar
Fp Indo-ariska språk2495 träffar

118

http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rai
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rai
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rai
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Raj
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Raj
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Raj
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rb
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rb:bf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rb:bf
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rb:bf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rb:do
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rb:do
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rb:do
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rb:k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rb:k
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rb:k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rb:oa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rb:oa
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rb:oa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rb-
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rb-
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rb-
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rba
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rba
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rba
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbb
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rbb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbc
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rbc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbd
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbd
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rbd
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbe
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbe
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rbe
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbf
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rbf
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbg
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbg
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rbg
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbh
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbh
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rbh
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbi
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbi
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rbi
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbj
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbj
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rbj
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbk
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbk
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rbk
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbl
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbl
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rbl
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbm
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbm
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rbm
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbn
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbn
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rbn
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbo
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbo
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rbo
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbp
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbp
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rbp
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbq
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbq
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rbq
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbr
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbr
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rbr
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbv
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbv
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rbv
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbz
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Rbz
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Rbz
http://wimnell.com/omr80.html
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=F(x)
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F:b
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F:b
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F:b
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F:b
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=F:b
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F:d
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F:d
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=F:d
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F:k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F:k
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=F:k
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F:oa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F:oa
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=F:oa
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F:oi
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F:oi
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=F:oi
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F:pu
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F:pu
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=F:pu
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F:t
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F:t
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=F:t
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F.0
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=F.0
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=F.0
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fb
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Fb
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fc
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Fc
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fd
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fd
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Fd
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fe
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fe
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Fe
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ff
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Ff
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Ff
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fg
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fg
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Fg
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fh
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fh
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Fh
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fi
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fi
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Fi
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fj
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fj
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Fj
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fk
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fk
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Fk
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fl
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fl
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Fl
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fm
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fm
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Fm
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fn
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fn
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Fn
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fo
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fo
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Fo
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fp
http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Fp
http://libris.kb.se/subjecttree_to_hitlist.jsp?code=Fp


Fq Iranska språk1553 träffar
Fr Övriga indoeuropeiska språk998 träffar
Fs Semitiska språk11097 träffar
Ft Hamitiska språk och tchadspråk1909 träffar
Fu Finsk-ugriska och altaiska språk10458 träffar
Fv Sinotibetanska och austroasiatiska m.fl. språk3094 träffar
Fx Övriga språk7413 träffar
Fy Konstgjorda språk566 träffar
Få Teckenspråk550 träffar

OSW   81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria. 

G Litteraturvetenskap
G(x) Litteraturvetenskapliga lexikon802 träffar
G:b Litteraturvetenskaplig forskning, organisationer och 
institutioner178 träffar
G:dd Litteraturvetenskaplig metodlära1357 träffar
G:df Litteraturestetik8370 träffar
G:dg Litteraturkritik3012 träffar
G:do Litteraturpsykologi1164 träffar
G:k Litteraturvetenskapens historia475 träffar
G:oa Litteratursociologi2804 träffar
G.0 Särskilda litterära genrer och motiv27810 träffar
G. Allmänt: särskilda litterära perioder31799 träffar
Gb Germansk och nordisk litteraturhistoria: allmän1434 träffar
Gc Svensk litteraturhistoria28437 träffar
Gd Övrig nordisk litteraturhistoria7197 träffar
Ge Engelsk litteraturhistoria44252 träffar
Gf Tysk litteraturhistoria25513 träffar
Gg Nederländsk litteraturhistoria822 träffar

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

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

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

OSW   90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen. 

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

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

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

OSW   92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d. 

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

OSW   93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.

K Historia
K(x) Historiska lexikon252 träffar
K:bf Historiska organisationer och institutioner146 träffar
K:d Historisk teori, filosofi och metodlära4808 träffar
K:k Historieforskningens historia4174 träffar
K. Allmänt: särskilda historiska perioder45052 träffar
Ka Europa: allmänt6460 träffar
Kb Norden: allmänt4345 träffar
Kc Sverige28531 träffar
Kd Övriga Norden14266 träffar
Ke Brittiska öarna (Storbritannien)15845 träffar
Kf Mellaneuropa30066 träffar
Kg Nederländerna, Belgien och Luxemburg1854 träffar
Kh Schweiz815 träffar
Ki Italien5268 träffar
Kj Frankrike13523 träffar
Kk Spanien4401 träffar
Kl Portugal851 träffar
Km Östeuropa26727 träffar
Kn Balkanländerna6073 träffar
Ko Asien52814 träffar
Kp Afrika12429 träffar
KqAmerika29025 träffar
Kr Oceanien1087 träffar
Ks Polarländerna243 träffar
Kt Allmän kulturhistoria21717 träffar
Ku Allmän socialhistoria22902 träffar
Kv Allmän ekonomisk historia19921 träffar till 60
Ky Historiska hjälpvetenskaper16163 träffar  delar till 
73Innehållet i
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Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: Samhällsplaneringens 
problem. Områden 1-5 samt 1-9 med myndigheter och professorer, 
yrken och utbildningar m m.
http://wimnell.com/omr40zl.pdf.   del 2=40zm.pdf. del 3=40zn.pdf

Innehåll:
Sida 7 Kapitel 1: Människornas levnadsförhållanden och 

utvecklingens krafter. Systemet för mänskliga 
verksamheter.

 7 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse.

 8 Människornas levnadsförhållanden och  utvecklingens krafter

11 Utvecklingens krafter.

12 Systemet för mänskliga verksamheter

15 Den fundamentala påverkanskedjan

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

37 Sveriges regeringar under 100 år

39 Makthavare i världen efter andra världskriget.

41 Världskarta med världens befolkning

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

52 Kapitel 2: Något om världshistoria och Sveriges 
historia

53 ÅKE HOLMBERG: Vår världs historia.

61 World Values Survey
62 Kulturkartan 2015

63 Världsarvslistan
63 Världsnaturfonden WWF 

64 Utrikespolitiska institutet

65 Gapminder
65 Exempel på statistik: Choose a graph

66 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SVENSK 
UTRIKESPOLITIK

67 Afrika söder om Sahara
68 Asien och Oceanien
69 Europa och Centralasien
70 Mellanöstern och Nordafrika
71 Nordamerika Latinamerika och Karibien

72 Amnesty. Årsrapport - mänskligarättigheter 2016/2017
74 Amnestys årsrapport 2016: En politik som demoniserar 

skapar rädsla och splittring

80 Sveriges historia
85 Vänstervåg. Högervåg
89 Sveriges kungalängd
92 Regeringskansliet genom tiderna
106 Palm, August, "Mäster Palm"
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107 Kapitel 3: Något om områdena 1-5

110 SW 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.

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

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

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

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

liga verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.

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

148 Samhällsplaneringens problem. 
150 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2016
177 Vetenskapsrådet
181 forskning.se
183 Formas

184 Forte
185 Riksbankens Jubileumsfond
186 VINNOVA
186 KK-stiftelsen

187 106-107. Övergripande om ekonomiska och kulturella
verksamheter

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

189 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 Reviderad 2016

194 Gymnasiet

208 108. Samhällskunskap
208 Klassifikationssystemet för verksamheter. Med några 

förtydligande kommentarer
214 Mer om verksamheter 
216 Sociologi
222 Framtidsplaneringar
223 Schema över påverkans- och förändringsproblem
224 Förteckning över verksamheter 

225 109. Filsofins historia. Idé- och lärdomshistoria
226 Filosofi
234 Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom.
235 De stora filosoferna
236 Ludwig Wittgenstein
238 Idé- och lärdomshistoria
241 I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria.
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262 11-19. Individernas inre verkligheter

262 SW 11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter 
263 Schema om inre och yttre verkligheter och verksamheter
264 Hjärnan
285 människosyn
287 tro och vetande
288 erfarenhet
289 minne
294 bildning
297 realism
300 idealism
302 förnuft
303 intuition
304 attityd
306 inlärning
307 intellektualism
310 antiintellektualism
313 vanföreställning
314 dagdröm
315 hallucination
317 fördom
318 opinion
320 norm
321 institution

323 SW 12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
324 förändring.
354 framstegstanken
327 tradition
328 framtidsforskning
330 Framtidskonventet
332 växthuseffekten

338 SW 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
339 värdering
340 emotion
341 empati
343 sympati
344 kärlek
352 erotik
353 estetik
358 stress
360 depression

362 SW 14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
363 nätverk
364 världsbild
366 världsåskådning
367 livsåskådning
368 ideologi
370 religion
372 buddhistisk filosofi
374 indisk filosofi
375 islam
382 konservatism
385 liberalism
389 socialism
392 kapitalism
395 globalisering
397 nationalism
399 populism
400 rasism
403 främlingsfientlighet
404 hedersvåld
406 islamisk kvinnosyn.
407 etnicitet
408 integration
409 levnadsnivå
410 livskvalitet
411 politik
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413 SW 15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
414 biologisk psykologi
417 personlighetsutveckling
418 personlighetspsykolog
420 perceptionsstörning
421 ADHD
422 psykisk störning
424 psykossjukdom
425 psykiatri
429 socialpsykologi

430 SW 16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
431 logik

437 SW 17 Individens moral och uppfattningar om moral.
438 etik
443 moral
444 kardinaldygder
445 dödssynd
446 rättvisa
447 brottslighet
448 polisen
454 Tidningsutgivarna
455 dagstidning

460 SW 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

461 Informationsstress vår nya folksjukdom.
462 Opinionsundersökningar.SOM-institutet

464 2. Religiösa verksamheter.

465 31-34. Politiska vetenskaper

466 35. De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter
467 SW . 351 Sveriges riksdag 

468 SW . 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (Nu regioner)

469 Sven Wimnell 9+16+26 maj 2016: Sveriges 6 regioner. 
Länsstyrelser, landsting och kommuner. Invånare 2005 och 
2013. Antalet bostäder 2010. Länkar till deras hemsidor på 
internet 6 maj 2016 med uppgifter om allt de vill visa upp.
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf ( nu 21regioner ej 6)

470 SW . 353 Sveriges regering 
471 Politikområden för politiken 28 juli 2017 (Nu senare datum )
473 Politiska och opolitiska planeringar

474 SW . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d).

475 36-39. Politiska partier och organisationer. Politiskt
verksamma personer. SOU.

475 Politiska partier i Sverige
475 Statens Offentliga Utredningar, SOU
475 Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar 

och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och 
näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. (Kan ha ändrats)
http://wimnell.com/omr658f.pdf

476 4. Sambandsforskningsverksamheter

477 5. Matematik och naturvetenskap.
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478 Kapitel 4: Statliga myndigheter stiftelser och 
bolag. Professorer vid universitet och högskolor

479 Kompletteringar med yrken, näringsliv, utbildning m m
480 SW 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
515 SW 2 Religiösa verksamheter o d.
521 SW 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
535 SW 4 Sambandsforskningsverksamheter.
536 SW 5 Naturforsknings - och matematikverksamheter.

549 SW 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
550 SW 60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter.
551 SW 61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
570 SW 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
586 SW 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske o
595 SW 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.

605 SW   65 Administration, distribution
606 SW . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
607 SW . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
608 SW . 6525-6529 Militära verksamheter o d
614 SW . 653 Handelsverksamheter.
623 SW . 654 Telekommunikationsverksamheter
624 SW . 655 Förlagsverksamheter o d.
625 SW . 656 Transportverksamheter, resbyrå,lagring o d.
628 SW . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
633 SW . 658 Företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
642 SW . 659 Marknadsförings- ochreklamverksamheter od

643 SW   66/68 Tillverkning av varor.
646 SW   69 Tillverkning/ byggande avbyggnader o anläggningar

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

653 SW 71 Övergripande formgivning/ planering  fysiska miljöer.
SW 72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.

664 SW 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
667 SW 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål.
672 SW 75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, tecken 77 Fotografi.
675 SW 78 Musik ( konserter o d 792)

681 SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport.
683 SW . 7911-7913 Seder och bruk.
686 SW . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
688 SW . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
691 SW . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
692 SW . 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips 
693 SW   795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
694 SW . 7951 Socialvård..
695 SW . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
701 SW . 7957 Undervisning o d.
724 SW . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
725 SW . 7959 Sociala miljöer i allmänna grupper o d.
726 SW   796/799 Sport, idrott o d.

730 SW 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur
731 SW 80 Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
735 SW 81 Litteraturvetenskap.Litteraturhistoria.
737 SW 82/89 Skönlitteratur på olika språk.

738 SW 9 Saklitterära verksamheter. Allmän geografi och 
historia. Biografi.

739 SW 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
741 SW 91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
743 SW 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
744 SW 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
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Sven Wimnells hemsida på Internet: 
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?
Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människor-
nas verksamheter. De har sedan 23 år tillbaka på hemsidan grup-
perats i 129 verksamhetsområden i huvudområden numrerade 
1-9. 

På Sven Wimnells hemsida på Internet, wimnell.com, ges en redovis-
ning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens pro-
blem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikations-
system för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande 
intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.
Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas 
verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio hu-
vudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som till-
sammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag 
och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, ele-
ver, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksam-
heter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v
Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju 
inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden 
som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika 
områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det 
visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. 
Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar 
på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-
systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-

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

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen ge-
nom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förteck-
nade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa syste-
mets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara 
undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 om-
rådena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på 
alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att 
enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på 
Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i 
företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet 
för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har an-
ledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar 
ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket 
plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. 
Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer 
omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighets-
tid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor 
som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskriv-
ningar.  De senaste utredningarna fr o m 30 januari 2010 finns 
förtecknade i början på wimnell.com

De särskilda utredningarna/bilagorna finns förtecknade i följande 
pdf, som också innehåller innehållsförteckningar till de senaste 
årens utredningar.

Sven Wimnell 080203+++: Samhällsplaneringens problem. Hur ska 
man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och 
deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
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Det är huvudsakligen människornas verk-
samheter som styr utvecklingen i  världen.

Kunskaps- och värderingsverksamheter:

Samlade kunskaper och övergripande värderingar
Samhällenas arkiv, bibliotek och gällande kunskaper och värderingar. 
Bl a Mänskliga Rättigheter.Kunskapsforskning. Överblickande 
samhällskunskap. Lärdomshistoria.

Individernas inre verkligheter.
Tankar om hur det var, är, kan bli och bör bli. Framtidsvisioner.
Individens känslor, värderingar o d. Estetik. Ideologi, uppfattningar 
om samband o d. Psykiska mekanismer. Psykologi od. Individens 
logik. Vetenskapsteori od. Individens moral och tankar om moral.

Religiösa verksamheter od.

Politiska vetenskaper.
Statistik. Demografi. Statvetenskap. Nationalekonomi. Internationell 
ekonomi. Lagar och förordningar, traktat, juridik

De demokratiska församlingarnas verksamheter. 
Riksdag. Kommun- och landstingsfullmäktige. Regering. Mellanfolk-
liga centrala organ, FN, EU od. 

Politiska krav och politiska planeringar.
Poltiska partier o d om  indidviernas kroppsliga förhållanden, 
utbildning o d, fysiska miljöer och ekonomiska verksamheter, sociala 
miljöer o d.

Sambandsforskningsverksamheter.
Samband och samordning mellan olika verksamheter

Naturforsknings- och matematikverksamheter.
Naturkunskap. Matematik. Astronomi, rymdforkning. Fysik. Kemi.
Geologi. meteorologi, hydrologi o d. Arkeologi o d. Biologi, ekologi, 
naturgeografi, utvecklingslära, ärftlighet. Botanik, Zoologi.

Teknologiska/ ekonomiska verksamheter:

Allmänt om Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
Hälso- och sjukvårdsverksamheter, räddning o d. Veterinär.
Ingenjörsverksamheter, konstruktion o d.
Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.

Hushållsverksamheter.
Mat, boende. El-, gas- värme-, vatten-, avloppsförsörjning o d.
Sophantering. Användning av inventarier od. Personlig hygien och 
verksamheter i hemmet. Hushållsekonomi, inkomster och utgifter o d.
Städning od. Personvård: barnuppfostran, hjälp till gamla och sjuka i 
hemmet.

Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
Opolitisk offentlig civil förvaltning.
Militära verksamheter. Fredsarbete.
Handelsverksamheter.
Telekommuniationsverksamheter.
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Förlagsverksamheter o d.
Transportverksamheter. Resebyrå. Lagringsverksamheter o d.
Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
Allmän företegsekonomi. Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
Marknadsförings- och reklamverksamheter o d.
Tillverkning av varor.
Tillverkning / byggande av byggnader och anläggningar.

Kulturella verksamheter:

Allmänt om fysiska och sociala miljöer och konst och kultur

Övergripande formgivning av fysiska miljöer.
Klimatproblem.  Jordens geologi. Växt- och djurvärd. Världsplaner. 
Riksplaner. Länsplaner. Stadsplaner. Vägar, ledningar. Kvartersplaner. 
Kulturvård. 

Formgivning av byggnader och anläggningar. Arkitektur.

Formgivning av föremål och ljud.
Skulptur. Museer. Konsutställningar. Konsthantverk. Bruksföremål.
Konstmåleri. Grafisk konst. Teckenkonst. Fotografi. Musik

Sociologi. Seder och bruk.

Film, radio, TV, offentliga fester m m. Teater. Opera. Konserter. 
Revyer. konstdans, Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. lek. Spel. 
Lotteri. Tips etc.

Socialvård. 

Äldre sociala miljöer.

Vissa sociala miljöer. Bl a brott och kriminalvård m m

Undervisning o d. Forskning.

Sociala verksamheter i boendet.

Verksamheter i allmänna grupper od.

Sport. Idrott od.

Språkvetenskap.
Litteraturvetenskap.
Skönlitteratur.

Tidningar o d.

Allmän geografi. Lokalhistoria. Reseskildringar.

Biografiska verksamheter.

Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistpria. Medeltidens 
och nya tidens historia i allmänhet och i Europa. Medeltidens och nya 
tidens historia i Asien. Medeltidens och nya tidens historia i Afrika.
Medeltidens och nya tidens historia i Nord- och Mellanamerika
Medeltidens och nya tidens historia i Sydamerika. Medeltidens och 
nya tidens historia i Oceanien. Poler. Rymden.. (Från omr36-39zzzzzu ) 
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Politikområden för politiken  1 oktober 2019
Regeringens ministerområden. http://www.regeringen.se

 * Partiledaren/statsministern Stefan Löfven.
     * Allmänt om regeringens politik. 
Statsminister Stefan Löfven
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

* Europapolitik.
              Politik för EU 
EU-minister Statsrådsberedningen Hans Dahlgren
sb.registrator@regeringskansliet.se

 * Utrikespolitik.
      Politik för en utrikesminister. 
Utrikesminister Ann Linde
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Politik för juridik och migration.    
Politik för en justitie-och migrations)minister.

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

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

* Miljö och klimat.
      Politik för fysiska och sociala miljöer i regioner och   

   kommuner. Politik för klimat. 
Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
m.registrator@regeringskansliet.se Miljödepartementet

* Transporter och infrastruktur.
      Politik för en infrastrukturminister.
Infrastrukturminister  Tomas Eneroth
n.registrator@regeringskansliet.se  (Infrastrukturdepartement ?)

* Energi- och digitalisering.
   Politik för energi och digitalisering

Energi- och digitaliseringsminister  Anders Ygeman
n.registrator@regeringskansliet.se (Infrastrukturdepartement ?)

* Landsbygdspolitik. 
      Politik för en landsbygdsminister.
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Internationellt utvecklingssamarbete. Bistånd.
Minister  för internationellt utvecklingssamarbete. Peter Eriksson
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Sjuk- och hälsovård o d. 
      Politik för en socialminister med hälso- och sjukvård.
Socialminister Lena Hallengren 
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

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

   för hushållsverksamheter.
Socialförsäkringsminister  Ardalan Shekarabi
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Jämställdhet. Diskriminering. Segregation
   Politik för jämställdhet och mot diskriminering och 
   segregation 

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot 
diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
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* Utbildning.
      Politik för utbildning i skolor. Ungdomspolitik 
Utbildningsminister Anna Ekström
utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Högre utbildning och forskning.
Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans 
utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

*  Information, konst, kultur o d. Demokrati. Idrott.
      Politik för en kultursminister. Med demokrati och idrott 
Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar 
föridrottsfrågorna Amanda Lind
kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Jobb. 
      Politik för en arbetsmarknadsminister.
Arbetsmarknadsminister  Eva Nordmark
arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Näringar. 
      Politik för en näringsminister.
Näringsminister Ibrahim Baylan
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Handel. 
      Politik för en handelsminiser.
Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska 
frågor Anna Hallberg
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Polisen. Brott. Kriminalvård. 
      Politik för en inrikesminister för brott och polis o d
Inrikesminister  Mikael Damberg
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

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

      Politik för finans- finansmarknads- och civilministrar.  

Finansminister Magdalena Andersson
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister 
Per Bolund
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Civilminister  Lena Micko
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

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

Gruppledare för S i riksdagen. annelie.karlsson@riksdagen.se

Karl-Petter Thorwaldsson. F d ordförande i LO
karl-petter.thorwaldsson@lo.se
Ny ordförande Susanna Gideonsson@lo.se    

Vänsterpartiledare Nooshi Dadgostar 
nooshi.dadgostar@riksdagen.se
F d Sjöstedt Jonas <jonas.sjostedt@riksdagen.se>
Ulla Andersson, vänsterpartiet. <ulla.andersson@riksdagen.se>

Ordf. Annie Lööf. Centerpartiet.se, info@centerpartiet.se

Ordf. Nyamko Sabuni. Liberalerna.se, info@Liberalerna.se
Med på listan finns inte moderater, krisdemokr.Sverigedemokrater som 
inte hyllar demokratin, motarbetar regeringen och vill störta den
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Sveriges regeringar under 100 år
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf   sid 196

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

Årtal  Statsminister Typ av regering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1932-08-06
1932-09-24 Felix Hamrin Frisinnad
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1932-09-24
1936-06-19 Per Albin Hansson Socialdemokratisk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014           Stefan Löfven, socialdemokraterna
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Makthavare i världen efter andra 
världskriget.
(010604. Datum och stavning är troligen rätt, men det kan finnas fel i 
stavningen av namnen.)
    
Sovjetunionen. 
Upphörde 1991.Unionen ersattes av OSS, Oberoende Staters 
Samvälde, men Ryssland framstår som främste makthavaren.

1917-24 Vladimir Iljitj Lenin. Död i ämbetet.
 
24-53 Josef Stalin .Död i ämbetet. 
53-55 Georgij Malenkov (regeringschef) utmanövrerad 1955+Nikita 

Chrustjev (förste sekr. i kommunistpartiet). 
55-58 Chrusjtjev (k-partiet) + Nikolaj Bulganin (regeringsch, utstött 

1958. Död 1975. 
58-64 Chrusjtjev (k-sekr.+regch.) Avsatt. Död 1971. 
64-77 Alexej Kosygin (reg-ch). Död1980+ Leonid Bresjnev 

(sekr k-partiet) 
77-82 Bresjnev (k-sekr+president).Död i ämbetet 
82-84 Jurij Andropov (k-sekr+president) Död i ämbetet 
84-85 Konstantin Tjernenko (k-sekr+ president . Död i ämbetet. 
85-91 Mikhail Gorbatjov (president mm)

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

Ryssland. 
1992-99 Boris Jeltsin 
2000-2008 Vladimir Putin 
2008-2012 Dmitrij Medvedev 
2012- Vladimir Putin 
 
Amerikas förenta stater. USA.Presidenter. 
1933-45 Franklin D Roosovelt (D=demokrat= amerikansk vänster).     
          Död i ämbetet. 
45-53 Harry S Truman. (Demokrat) 
53-61 Dwight D Eisenhower (R= republikan= amerikansk höger) 
61-63 John F Kennedy ( Dem, mördad) 
63-69 Lyndon B Johnson (Dem) 
69-74 Richard M Nixon (Rep,Avsatt) 
74-77 Gerald R Ford (Rep) 
77-81 Jimmy Carter (Dem) 
81-89 Ronald Reagan (Rep) 
89-93 George Bush (Rep) 
93-00 Bill Clinton (Dem) 
2001-08 George W Bush (Rep) 
2009-16 Barack Obama (Dem)
2017-  Donald Trump (Rep)

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

134



74-76 Wilson (lab)
76-79 James Callaghan (lab)
79-90 Margaret Thatcher (k)
90-97John Major (k)
97- 07 Tony Blair (lab)
07-10 Gordon Brown (lab)
10-16 David Cameron (k)
16-     Theresa May (k) 
19- Boris Johnson (k) 

Frankrike. Makthavare och Presidenter. 
1944-46 Provisoriska regeringar, chef till jan 1946 Charles de Gaulle, 

  motståndsledare under kriget, därefter Gouin, Bidault, Blum. 
47-59    "Fjärde republiken”, relativt svag presidentmakt med många 

  regeringar med svårigheter. Presidenter: 1947-54 Vincent 
  Auriol, 54-59 René Coty. De Gaulle regeringschef fr o m juli 
  1958. 

59-       "Femte republiken", med stark presidentmakt, skapad av de 
  Gaulle.

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

Tyskland. Förbundskansler. 
(tom hösten 1990 enbart Västtyskland) 
1949-63 Konrad Adenauer (CDU= högerparti) 
63-66 Ludwig Erhard (CDU) 
66-69 Kurt Georg Kiesinger (samlingsreg) 
69-74 Willy Brandt (SPD= socialdem=v) 
74-83 Helmut Schmidt (SPD) 
83-98 Helmut Kohl (CDU) 
98- 2005 Gerhard Schröder (SPD) 
2005- Angela Merkel (CDU)

Förbundsrepubliken Kina 
1949-76 Mau Tse-tung (Zedong) 
1977-97 Deng Xiaoping . Död 1997........ 

  president Hu Jintao  
2013   mars president Xi Jinping  

  premiärminister mars Li Keqiang

FNs generalsekreterare 
1946-53 Trygve Lie 
53-61 Dag Hammarskjöld 
61-71 U Thant 
71-81 Kurt Waldheim 
82-92 Javier Péres de Cuellar 
92-96 Boutros Boutros Ghali 
97-2006 Kofi Annan 
2007-2016 Ban Ki Moon
2017- António Manuel de Oliveira Guterres  
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Regeringens verksamheter enligt dess 
hemsida 30 oktober 2020

Texterna är som de blir när man kopierar regeringens texter. De 
skulle behöva minskas ner, men det är för tidsödande att göra det. 
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Sveriges regering
    Stefan Löfven (S)
Statsminister Statsrådsberedningen

Magdalena Andersson (S)
Finansminister Finansdepartementet

Ibrahim Baylan (S)
Näringsminister Näringsdepartementet

Per Bolund (MP)
Finansmarknads- och bostadsminister, 
biträdande finansminister 
Finansdepartementet

    Hans Dahlgren (S)
EU-minister Statsrådsberedningen

Mikael Damberg (S)
Inrikesminister Justitiedepartementet

Anna Ekström (S)
Utbildningsminister 
Utbildningsdepartementet

Tomas Eneroth (S)
Infrastrukturminister 
Infrastrukturdepartementet

    Peter Eriksson (MP)
Minister för internationellt 
utvecklingssamarbete 
Utrikesdepartementet

Matilda Ernkrans (S)
Minister för högre utbildning och forskning 
Utbildningsdepartementet
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Anna Hallberg (S)
Utrikeshandelsminister och minister med 
ansvar för nordiska frågor 
Utrikesdepartementet

Lena Hallengren (S)
Socialminister Socialdepartementet

    Peter Hultqvist (S)
Försvarsminister Försvarsdepartementet

Åsa Lindhagen (MP)
Jämställdhetsminister samt minister med 
ansvar för arbetet mot diskriminering och 
segregation Arbetsmarknadsdepartementet

Eva Nordmark (S)
Arbetsmarknadsminister 
Arbetsmarknadsdepartementet

Morgan Johansson (S)
Justitie- och migrationsminister 
Justitiedepartementet

Isabella Lövin (MP)
Miljö- och klimatminister samt vice 
statsminister Miljödepartementet

Ardalan Shekarabi (S)
Socialförsäkringsminister 
Socialdepartementet

Amanda Lind (MP)
Kultur- och demokratiminister samt 
minister med ansvar för idrottsfrågorna 
Kulturdepartementet

Ann Linde (S)
Utrikesminister Utrikesdepartementet
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    Lena Micko (S)
Civilminister Finansdepartementet

Jennie Nilsson (S)
Landsbygdsminister Näringsdepartementet

   Sedan den 21 januari 2019 styrs Sverige 
av en regering bestående av 
Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet 
(MP).
Mer information om regeringens och 
Regeringskansliets arbete samt 
kontaktinformation hittar du på 
regeringens webbplats: www.regeringen.se 
Produktion: Regeringskansliets 
kommunikationsenhet  

Sveriges regering
Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att 
förändra våra lagar, och påverkar på så vis utvecklingen i 
vårt samhälle. Sveriges regering består av en statsminister 
och 22 ministrar.

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt 
minister med ansvar för idrottsfrågorna, och Peter 
Eriksson, minister för internationellt 
utvecklingssamarbete, saknas på bilden.
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
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Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen har ansvar för att leda 
och samordna arbetet i Regeringskansliet.
Om Statsrådsberedningen

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

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Stefan Löfven
Statsminister

Hans Dahlgren
EU-minister
Genvägar

Genvägar
• Globala målen och Agenda 2030
• Innovationsrådet
•

Aktuellt från Statsrådsberedningen 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Stefan Löfven

Statsminister
Statsrådsberedningen
”Vårt land ska vara en ledande och 
inspirerande kraft i världen. Där vi sluter 
klyftor och förverkligar de löften om frihet 
vi ställt ut till våra barn. Där vi investerar 
gemensamt i människor och miljö, i 

kunskap och konkurrenskraft, i trygghet i 
nuet och hopp inför framtiden.”

SW   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
SW   11/19 Individernas inre verkligheter.

SW   2 Religiösa verksamheter o d. 

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

SW   35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter. 
SW   . 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands) 
SW   . 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.) 
SW   . 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands) 
SW   . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d). 
SW   36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
SW   4 Sambandsforskningsverksamheter. 
SW   5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.

SW   6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
SW   7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi. 
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http://wimnell.com/omr4.html
http://wimnell.com/omr5.html
http://wimnell.com/omr6.html
http://wimnell.com/omr7.html
http://wimnell.com/omr8.html
http://wimnell.com/omr9.html


Hans Dahlgren

EU-minister
Statsrådsberedningen
"Sverige ska ha en aktiv roll i den 
Europeiska unionen. I en tid då vi har 
många gemensamma utmaningar och när 
ett land till och med väljer att lämna EU, så 
vill vi se mer gränsöverskridande 

samarbete. För fler och bättre jobb, för en 
ambitiös klimatpolitik och för trygghet och 
säkerhet för alla som bor här.

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/statsradsberedningen/
http://wimnell.com/omr3.html
http://wimnell.com/omr9.html


Arbetsmarknads-
departementet
Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för 
frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, 
arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet 
ansvarar också för arbetet för ökad jämställdhet 
mellan kvinnor och män och mänskliga 
rättigheter på nationell nivå. Dessutom ansvarar 
departementet för arbetet för integration, mot 
segregation, rasism och diskriminering samt för 
att stärka hbtq-personers och barns rättigheter.
Områden

Områden
• Arbete mot segregation
• Arbetsmarknad
• Arbetsrätt och arbetsmiljö
• Barnets rättigheter
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• Jämställdhet

• Nyanländas etablering
Om Arbetsmarknadsdepartementet

Relaterad navigering
• Arbetsmarknadsdepartementets delar i 

statens budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Eva Nordmark
Arbetsmarknadsminister
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbete-mot-segregation/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbetsmarknad/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbetsratt-och-arbetsmiljo/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/arbetsmarknadsdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/arbetsmarknadsdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1284
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=arbetsmarknadsdepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1284
https://www.regeringen.se/remisser/#1284
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/organisation/
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1284
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/eva-nordmark/


Åsa Lindhagen
Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för 
arbetet mot diskriminering och segregation
Genvägar

Genvägar
• Följ Arbetsmarknadsdepartementet på Twitter
• Prenumerera på nyhetsbrev om regeringens 

arbetsmarknadspolitik
• Prenumerera på nyhetsbrev om regeringens 

jämställdhetspolitik
• Reformering av Arbetsförmedlingen
• En arbetsmiljöstrategi för det moderna 

arbetslivet 2016-2020
• Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck
• Samlat grepp mot rasism och hatbrott
• Ordning och reda på arbetsmarknaden

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/asa-lindhagen/
https://twitter.com/arbetsmarkdep
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/nyhetsbrev-om-arbetsmarknadspolitiken/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/nyhetsbrev-om-arbetsmarknadspolitiken/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/nyhetsbrev-om-regeringens-jamstalldhetspolitik/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/nyhetsbrev-om-regeringens-jamstalldhetspolitik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/reformering-av-arbetsformedlingen/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbetsmiljostrategin/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbetsmiljostrategin/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbetet-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/samlat-grepp-mot-rasism-och-hatbrott/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ordning-och-reda-pa-arbetsmarknaden/


Eva Nordmark

Arbetsmarknadsminister
Arbetsmarknadsdepartementet
"Alla som kan arbeta ska arbeta. Det är 
grunden för vår gemensamma välfärd. När 
arbetslivet förändras gör vi en nystart i 
arbetsmarknadspolitiken. Regeringen 
fortsätter föra en politik för fler jobb och 

nya satsningar på kompetensutveckling. Vi 
bygger ett tryggare arbetsliv med goda 
utvecklingsmöjligheter. Så möter vi 
framtiden tillsammans."
Eva Nordmarks områden

• Arbetsmarknad
• Arbetsrätt och arbetsmiljö
• Nyanländas etablering

SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
SW   . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbetsmarknad/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbetsratt-och-arbetsmiljo/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/
http://wimnell.com/omr658.html
http://wimnell.com/omr7958.html


Åsa Lindhagen

Jämställdhetsminister samt minister med 
ansvar för arbetet mot diskriminering och 
segregation
Arbetsmarknadsdepartementet
"Vi kan aldrig acceptera att människor inte 
har makten över sina egna liv. Regeringen 
jobbar för ökad jämställdhet på alla nivåer, 

att stärka barns rättigheter, att bekämpa 
våld i nära relationer och hedersrelaterat 
våld och förtryck. Vi står tydligt upp för alla 
människors lika värde."

Åsa Lindhagens områden
• Arbete mot segregation
• Barnets rättigheter

• Demokrati och mänskliga 
rättigheter

• Jämställdhet
• Nyanländas etablering

SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbete-mot-segregation/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/
http://wimnell.com/omr658.html


Finansdepartementet
Finansdepartementet ansvarar för frågor som 
rör statens ekonomi. Det handlar om 
samordning av statens budget, prognoser och 
analyser, skattefrågor samt styrning och 
förvaltning av statens verksamhet. Dessutom 
ansvarar departementet för frågor som rör 
finansmarknad, bostäder och samhällsplanering 
samt konsumentlagstiftning.
Områden

Områden
• Bostäder och samhällsplanering
• Ekonomisk politik
• Finansmarknad
• Kommuner och regioner
• Konsumentpolitik
• Offentlig upphandling
• Skatt och tull
• Spelpolitik
• Statlig förvaltning

Om Finansdepartementet

Relaterad navigering
• Finansdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd
Magdalena Andersson
Finansminister
Lena Micko
Civilminister
Per Bolund
Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande 
finansminister
Genvägar

Genvägar
• Statens budget
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bostader-och-samhallsplanering/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ekonomisk-politik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/kommuner-och-regioner/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/konsumentpolitik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/offentlig-upphandling/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/skatt-och-tull/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/spelpolitik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/statlig-forvaltning/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/finansdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/finansdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1285
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=finansdepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1285
https://www.regeringen.se/remisser/#1285
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/organisation/
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1285
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/magdalena-andersson/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/lena-micko/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/per-bolund/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/


• Prognoser för den ekonomiska utvecklingen
• Ekonomiska åtgärder för 2020 till följd av 

virusutbrottet
• För företagare med anledning av covid-19

Aktuellt från Finansdepartementet 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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/prognoser/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekonomiska-atgarder-med-anledning-av-covid-19/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekonomiska-atgarder-med-anledning-av-covid-19/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/foretag/


Magdalena 
Andersson

Finansminister
Finansdepartementet
"Att tillväxten skapas på ett sätt som är 
socialt och ekologiskt hållbart och fördelas 
rättvist är en av vår tids ödesfrågor, men 

också en fråga där Sverige har goda 
möjligheter att ligga i framkant".

Magdalena Anderssons områden
• Ekonomisk politik
• Skatt och tull

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. (Tull)
SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ekonomisk-politik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/skatt-och-tull/
http://wimnell.com/omr657.html
http://wimnell.com/omr656.html
http://wimnell.com/omr6520-6524.html


Lena Micko

Civilminister
Finansdepartementet
”Som civilminister är en av mina viktigaste 
uppgifter att se till att kommuner och 
regioner har de förutsättningar de behöver 
för att klara sina uppgifter, inte minst att 
kunna erbjuda medborgarna en god och 

tillgänglig välfärd. För ett Sverige som 
håller ihop är det också viktigt med en 
statlig närvaro över hela landet”

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

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/kommuner-och-regioner/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/konsumentpolitik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/offentlig-upphandling/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/statlig-forvaltning/
http://wimnell.com/omr657.html
http://wimnell.com/omr6520-6524.html


Per Bolund

Finansmarknads- och bostadsminister, 
biträdande finansminister
Finansdepartementet
”Jag är en oroad optimist. Vår generations 
viktigaste uppdrag är att skapa ett 
samhälle som håller även för de som ska 
leva långt efter oss. Därför arbetar jag för 

finansiell stabilitet och ett stabilt 
bostadsbyggande. Ekonomin ska gynna 
den som fattar klimatsmarta val.”

Per Bolunds områden
• Bostäder och samhällsplanering
• Finansmarknad

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter. 
SW   . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
SW   71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer. 
SW   72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bostader-och-samhallsplanering/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/finansmarknad/
http://wimnell.com/omr657.html
http://wimnell.com/omr643.html
http://wimnell.com/omr71.html
http://wimnell.com/omr72.html


Försvars-
departementet
Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges 
militära försvar och dess stödmyndigheter. 
Departementet planerar på strategisk nivå 
internationella insatser och säkerhetsfrämjande 
verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna 
att genomföra samt följa upp dessa insatser.
Områden

Områden
• Försvar
• Militärt försvar

Om Försvarsdepartementet

Relaterad navigering
• Försvarsdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer

• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt
• Genomförandet av försvarsbeslutet - 

regeringens åtgärder på 
försvarsområdet

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist
Försvarsminister

Aktuellt från Försvarsdepartementet 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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/militart-forsvar/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/forsvarsdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/forsvarsdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1286
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=forsvarsdepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1286
https://www.regeringen.se/remisser/#1286
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/organisation/
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1286
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/genomforandet-av-forsvarsbeslutet---regeringens-atgarder-pa-forsvaromradet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/genomforandet-av-forsvarsbeslutet---regeringens-atgarder-pa-forsvaromradet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/genomforandet-av-forsvarsbeslutet---regeringens-atgarder-pa-forsvaromradet/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/peter-hultqvist/


Peter Hultqvist

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

Peter Hultqvists områden
• Försvar
• Militärt försvar

SW   . 6525-6529 Militära verksamheter. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/militart-forsvar/
http://wimnell.com/omr6525-6529.html


Infrastruktur-
departementet
Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor 
som rör transporter och infrastruktur, 
digitalisering och it, postfrågor samt 
energifrågor.
Områden

Områden
• Digitaliseringspolitik
• Energi
• Transporter och infrastruktur

Om Infrastrukturdepartementet

Relaterad navigering
• Infrastrukturdepartementets delar i 

statens budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera

• Remisser
• Organisation
• Kontakt

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Tomas Eneroth
Infrastrukturminister

Anders Ygeman
Energi- och digitaliseringsminister
Genvägar

Genvägar
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/energi/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/infrastrukturdepartementet/infrastrukturdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/infrastrukturdepartementet/infrastrukturdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#2425
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=infrastruktur%C2%ADdepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#2425
https://www.regeringen.se/remisser/#2425
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/infrastrukturdepartementet/infrastrukturdepartementets-organisation/
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#2425
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/infrastrukturdepartementet/tomas-eneroth/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/infrastrukturdepartementet/anders-ygeman/


• Nationell infrastrukturplan 2018-2029
• Nationell godstransportstrategi
• Digitaliseringsstrategin
• Infrastrukturdepartementet på twitter
• Transportsektorn elektrifieras
•

Aktuellt från Infrastrukturdepartementet 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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-infrastrukturplan/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-godstransportstrategi/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/
https://twitter.com/infradep
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transportsektorn-elektrifieras/


Tomas Eneroth

Infrastrukturminister
Infrastrukturdepartementet
"Vi bygger Sverige. För att klara klimatet 
och för att jobben ska bli fler investerar vi i 
infrastruktur. Vi gör den största 
järnvägssatsningen i modern tid och 

satsar på ny konkurrenskraftig teknik. Det 
är nu det händer!"

Tomas Eneroths områden
• Transporter och infrastruktur

SW   . 654 Telekommunikationsverksamheter.
SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/infrastrukturdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/
http://wimnell.com/omr654.html
http://wimnell.com/omr656.html


Anders Ygeman

Energi- och digitaliseringsminister
Infrastrukturdepartementet

Anders Ygemans områden
• Digitaliseringspolitik
• Energi 

SW   . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
SW   . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
SW   66/68 Tillverkning av varor.  
SW   66 Tillverkning av kemivaror od.
SW   67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
SW   68 Tillverkning av komplexvaror.
SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar. 
SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/infrastrukturdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/energi/
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http://wimnell.com/omr62.html


Justitiedepartementet
Justitiedepartementet ansvarar för 
rättsväsendets myndigheter, bland annat 
polisen, åklagarväsendet, domstolarna, 
kriminalvården samt för migrations- och 
asylfrågor och krisberedskap. 
Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftningen 
inom områdena statsrätt och allmän 
förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt 
samt migrations- och asylrätt.
Områden

Områden
• Bekämpning av terrorism
• Civilt försvar
• Familjerätt
• Grundlagar och integritet
• Krisberedskap
• Migration och asyl
• Rättsväsendet

Om Justitiedepartementet

Relaterad navigering
• Justitiedepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt
• Internationellt rättsligt samarbete

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bekampning-av-terrorism/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/civilt-forsvar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/familjeratt/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/grundlagar-och-integritet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/krisberedskap/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/migration-och-asyl/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/justitiedepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/justitiedepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1287
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=justitiedepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1287
https://www.regeringen.se/remisser/#1287
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/justitiedepartementets-organisation/
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1287
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/internationellt-rattsligt-samarbete/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/morgan-johansson/


Mikael Damberg
Inrikesminister
Genvägar

Genvägar
• Justitiedepartementets propositioner
• 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet
• Ett tryggare Sverige
• Sveriges strategi mot terrorism och arbete 

mot våldsbejakande extremism
• Information om viseringar (visum)
• Europeisk e-juridikportal
• Frågor och svar – inreseförbud till EU via 

Sverige
• Till dig som är student

Aktuellt från Justitiedepartementet 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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/mikael-damberg/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/#1287
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-tryggare-sverige/34-punktsprogrammet-regeringens-atgarder-mot-gangkriminaliteten/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-tryggare-sverige/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-strategi-mot-terrorism-och-arbete-mot-valdsbejakande-extremism/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-strategi-mot-terrorism-och-arbete-mot-valdsbejakande-extremism/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/migration-och-asyl/information-om-viseringar-visum/
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sv
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar--inresestopp-till-eu-via-sverige/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar--inresestopp-till-eu-via-sverige/
https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/praktik/till-dig-som-ar-student/


Morgan Johansson

Justitie- och migrationsminister
Justitiedepartementet
"Som justitie- och migrationsminister vill 
jag arbeta för att knäcka den organiserade 
kriminaliteten och förstärka kampen mot 
terrorismen. Vår migrationspolitik ska vara 
långsiktigt hållbar och brett förankrad. Jag 

tror på den välfärdsmodell som vi har i 
Sverige och på ett samhälle som håller 
ihop."

Morgan Johanssons områden
• Bekämpning av terrorism

• Demokrati och mänskliga 
rättigheter

• Familjerätt
• Grundlagar och integritet
• Migration och asyl
• Rättsväsendet

SW   32 Statsvetenskap.
SW   34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.
SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
SW   . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bekampning-av-terrorism/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/familjeratt/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/grundlagar-och-integritet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/migration-och-asyl/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/
http://wimnell.com/omr32.html
http://wimnell.com/omr34.html
http://wimnell.com/omr7952-7956.html
http://wimnell.com/omr7958.html


Mikael Damberg

Inrikesminister
Justitiedepartementet

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

• Rättsväsendet

SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
SW   . 6525-6529 Militära verksamheter. (Civilt) 

161

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bekampning-av-terrorism/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/civilt-forsvar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/krisberedskap/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/
http://wimnell.com/omr7952-7956.html
http://wimnell.com/omr6525-6529.html


Kulturdepartementet
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör 
kultur, demokrati, medier, de nationella 
minoriteterna och det samiska folkets språk och 
kultur. Departementet ansvarar också för idrott 
och ungdomspolitik samt för frågor som rör det 
civila samhället, trossamfund och 
begravningsverksamhet.
Områden

Områden
• Civila samhället och idrott
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• Kultur
• Medier
• Ungdomspolitik

Om Kulturdepartementet

Relaterad navigering
• Kulturdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument

• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Organisation
• Kontakt

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind
Kultur- och demokratiminister samt minister med 
ansvar för idrottsfrågorna
Genvägar
Genvägar

• Amanda Linds möten angående nya 
coronavirusets effekter

• Regeringens strategi för romsk inkludering
• Demokratin 100 år
• Kulturrådsbloggen

Aktuellt från Kulturdepartementet 

162

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/civila-samhallet-och-idrott/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/medier/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ungdomspolitik/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/kulturdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/kulturdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1288
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=kulturdepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1288
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/kulturdepartementets-organisation/
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1288
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/amanda-lind/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/amanda-linds-moten-angaende-nya-coronavirusets-effekter/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/amanda-linds-moten-angaende-nya-coronavirusets-effekter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategi-for-romsk-inkludering/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokratin100/
http://blogg.kulturdep.se/kulturradsbloggen/


Amanda Lind

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

• Civila samhället och idrott
• Demokrati och mänskliga rättigheter

• Kultur
• Medier
• Ungdomspolitik  

SW   70 Allmänt om konst o kultur.
SW   71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer. 
SW   72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur. 
SW   73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning. 
SW   74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.  
SW   75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi. 
SW   78 Musik ( konserter o d 792) 
SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport. 
SW   . 7911-7913 Seder och bruk. 
SW   . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm. 
SW   . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans. 
SW   . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. 
SW   . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.
SW   796/799 Sport, idrott o d.
SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
SW   90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
SW   . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
SW   . 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
SW   10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
SW   11/19 Individernas inre verkligheter.
SW   2 Religiösa verksamheter o d.
SW   . 655 Förlagsverksamheter o d.
SW   . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. SW   . 
657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
SW   32 Statsvetenskap. 

163

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/civila-samhallet-och-idrott/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/medier/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ungdomspolitik/
http://wimnell.com/omr70.html
http://wimnell.com/omr71.html
http://wimnell.com/omr72.html
http://wimnell.com/omr73.html
http://wimnell.com/omr74.html
http://wimnell.com/omr75-77.html
http://wimnell.com/omr78.html
http://wimnell.com/omr79.html
http://wimnell.com/omr7911-7913.html
http://wimnell.com/omr7914-7919.html
http://wimnell.com/omr792.html
http://wimnell.com/omr793.html
http://wimnell.com/omr7959.html
http://wimnell.com/omr796-799.html
http://wimnell.com/omr8.html
http://wimnell.com/omr90.html
http://wimnell.com/omr101.html
http://wimnell.com/omr102.html
http://wimnell.com/omr10.html
http://wimnell.com/omr11-19.html
http://wimnell.com/omr2.html
http://wimnell.com/omr655.html
http://wimnell.com/omr659.html
http://wimnell.com/omr657.html
http://wimnell.com/omr657.html
http://wimnell.com/omr32.html


Miljödepartementet
Miljödepartementet arbetar med frågor som rör 
minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag och att 
stärka den biologiska mångfalden på land och i 
vatten. Departementet ansvarar också för frågor 
som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, 
skydd och skötsel av värdefull natur, friluftsliv 
samt internationellt miljösamarbete. De 16 
miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens 
miljöpolitik och miljömålssystemet är den 
centrala, gemensamma plattformen för aktörer i 
det svenska miljöarbetet.
Områden

Områden
• Miljö och klimat

Om Miljödepartementet

Relaterad navigering
• Miljödepartementets delar i statens 

budget

• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt statsråd

Isabella Lövin
Miljö- och klimatminister samt vice statsminister
Genvägar

Genvägar
• Aktuella regeländringar

Aktuellt från Miljödepartementet 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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/miljo-och-klimat/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljodepartementet/miljodepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljodepartementet/miljodepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1290
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=miljoenergidepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1290
https://www.regeringen.se/remisser/#1290
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1290
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljodepartementet/isabella-lovin/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljodepartementet/regelandringar/


Isabella Lövin

Miljö- och klimatminister samt vice 
statsminister
Miljödepartementet

Isabella Lövins områden
Miljö och klimat

SW   71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljodepartementet/
http://wimnell.com/omr71.html


Näringsdepartementet
Näringsdepartementet har ansvar för frågor 
som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, 
innovation, landsbygd, livsmedel och regional 
utveckling.
Områden

Områden
• Bolag med statligt ägande
• Innovation
• Landsbygd, livsmedel och areella näringar
• Näringspolitik
• Regional utveckling

Om Näringsdepartementet

Relaterad navigering
• Näringsdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser

• Kontakt
Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Ibrahim Baylan
Näringsminister

Jennie Nilsson
Landsbygdsminister
Genvägar

Genvägar
• Information in English from the Ministry of 

Enterprise and Innovation
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bolag-med-statligt-agande/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/innovation/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/landsbygd-livsmedel-och-areella-naringar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regional-utveckling/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/naringsdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/naringsdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1291
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=naringsdepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1291
https://www.regeringen.se/remisser/#1291
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1291
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/ibrahim-baylan/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/jennie-nilsson/
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-enterprise-and-innovation/
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-enterprise-and-innovation/


• Regeringens strategiska samverkansprogram
• En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar 

tillväxt i hela landet
• Ett nationellt skogsprogram för Sverige

Aktuellt från Näringsdepartementet 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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-nationellt-skogsprogram-for-sverige/


Ibrahim Baylan

Näringsminister
Näringsdepartementet

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

SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
 SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
SW   66/68 Tillverkning av varor.  
SW   66 Tillverkning av kemivaror od.
SW   67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
SW   68 Tillverkning av komplexvaror.
SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar. 
SW   . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.
SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bolag-med-statligt-agande/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/innovation/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/
http://wimnell.com/omr657.html
http://wimnell.com/omr658.html
http://wimnell.com/omr66-68.html
http://wimnell.com/omr69.html
http://wimnell.com/omr644.html
http://wimnell.com/omr63.html
http://wimnell.com/omr62.html


Jennie Nilsson

Landsbygdsminister
Näringsdepartementet

Jennie Nilssons områden
• Landsbygd, livsmedel och areella 

näringar
• Regional tillväxt  

SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/landsbygd-livsmedel-och-areella-naringar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/landsbygd-livsmedel-och-areella-naringar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/landsbygd-livsmedel-och-areella-naringar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regional-utveckling/
http://wimnell.com/omr63.html


Socialdepartementet
Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör 
samhällets välfärd. De handlar om att främja 
människors hälsa och samtidigt se till att sjuka 
får den vård de behöver. De omfattar 
försäkringar för att människor ska vara 
ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller 
när barnen är små. Frågor om individ- och 
familjeomsorg, stöd till personer med 
funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår 
också. Dessutom arbetar departementet med 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar och med frågor om 
premiepensionssystemet.
Områden

Områden
• Folkhälsa och sjukvård
• Funktionshinder
• Socialförsäkringar
• Socialtjänst inklusive äldreomsorg

Om Socialdepartementet

Relaterad navigering
• Socialdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Kontakt
• Överenskommelser inom sjukvård och 

omsorg
Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Lena Hallengren
Socialminister
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/folkhalsa-och-sjukvard/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/funktionshinder/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialtjanst-inklusive-aldreomsorg/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/socialdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/socialdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1292
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=socialdepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1292
https://www.regeringen.se/remisser/#1292
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1292
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/overenskommelser-inom-sjukvard-och-omsorg/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/overenskommelser-inom-sjukvard-och-omsorg/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/lena-hallengren/


Ardalan Shekarabi
Socialförsäkringsminister
Genvägar

Genvägar
• Statens budget
• För äldre, sjuka och vård- och 

omsorgspersonal med anledning av covid-19
• Åtgärder på socialförsäkringsområdet med 

anledning av coronaviruset
• Statens överenskommelser med SKR
• Brexit och EUs framtida relation med 

Storbritannien
• Trygghet och livskvalitet för äldre
• Hållbara pensioner
• Vård i rörelse 2020
• Prenumerera på nyheter från regeringen

Aktuellt från Socialdepartementet 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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/ardalan-shekarabi/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/for-aldre-sjuka-och-vard--och-omsorgspersonal-med-anledning-av-covid-19/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/for-aldre-sjuka-och-vard--och-omsorgspersonal-med-anledning-av-covid-19/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgarder-inom-sjukforsakringen-med-anledning-av-corona/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgarder-inom-sjukforsakringen-med-anledning-av-corona/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/overenskommelser-inom-sjukvard-och-omsorg/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/brexit-och-eus-framtida-relation-med-storbritannien/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/brexit-och-eus-framtida-relation-med-storbritannien/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/trygghet-och-god-kvalitet-for-aldre/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/hallbara-pensioner/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/vardirorelse/
https://www.regeringen.se/prenumerera-pa-nyheter-fran-regeringen.se/


Lena Hallengren

Socialminister
Socialdepartementet
"Vården och omsorgen ska funka, oavsett 
vem du är eller var i landet du bor. Det ser 
jag som min viktigaste uppgift de 
kommande åren. Det är en fråga om 
trygghet, svenska folket förväntar sig vård 

och omsorg av den allra högsta kvaliteten. 
Och det ska vi leverera."

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

SW   61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
SW   . 7951 Sociologi. Socialvård.. 
SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/folkhalsa-och-sjukvard/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/funktionshinder/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialtjanst-inklusive-aldreomsorg/
http://wimnell.com/omr61.html
http://wimnell.com/omr64.html
http://wimnell.com/omr7951.html
http://wimnell.com/omr7952-7956.html


Ardalan Shekarabi

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

Ardalan Shekarabis områden
• Socialförsäkringar
• Spelpolitik

SW   64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
SW   . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d) 

umgänge o d
SW   . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/spelpolitik/
http://wimnell.com/omr64.html
http://wimnell.com/omr646.html
http://wimnell.com/omr647.html


Utbildnings-
departementet
Utbildningsdepartementet ansvarar för 
regeringens utbildnings- och forskningspolitik. 
Departementet arbetar med frågor som 
exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas 
villkor och studiefinansiering.
Områden

Områden
• Barn- och ungdomsutbildning
• Folkbildning
• Högskola och forskning
• Studiefinansiering
• Vuxenutbildning

Om Utbildningsdepartementet

Relaterad navigering
• Utbildningsdepartementets delar i 

statens budget

• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

Anna Ekström
Utbildningsminister

Matilda Ernkrans
Minister för högre utbildning och forskning
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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barn--och-ungdomsutbildning/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/folkbildning/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/hogskola-och-forskning/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/studiefinansiering/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/vuxenutbildning/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/utbildningsdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/utbildningsdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1294
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=utbildningsdepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1294
https://www.regeringen.se/remisser/#1294
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/utbildningsdepartementets-organisation/
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1294
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/anna-ekstrom/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/matilda-ernkrans/


Genvägar

Genvägar
• Arbete inom utbildningsområdet med 

anledning av nya coronaviruset

Aktuellt från Utbildningsdepartementet 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https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/for-utbildningsaktorer-larare-och-studerande-med-anledning-av-covid-19/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/for-utbildningsaktorer-larare-och-studerande-med-anledning-av-covid-19/


Anna Ekström

Utbildningsminister
Utbildningsdepartementet
"Vi har haft ett av de mest högpresterande 
och jämlika skolsystemen i världen. Dit 
ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, 
kunskap och bildning. Vi ska skapa en 
skola där varje elevs ansträngning avgör 

hur långt hon kan nå i sina studier – inte 
vilka föräldrar hon råkar ha eller vilken 
skola hon valt."

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

SW   . 7957 Undervisning o d. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barn--och-ungdomsutbildning/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/folkbildning/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/vuxenutbildning/
http://wimnell.com/omr7957.html


Matilda Ernkrans

Minister för högre utbildning och forskning
Utbildningsdepartementet
”Oavsett var du bor i vårt land ska det 
finnas goda möjligheter att studera vidare. 
Vi ska se till att Sveriges studenter får bra 
förutsättningar och en trygg studietid. Vi 

investerar i utbildning och forskning för att 
bygga ett starkare samhälle.”

Matilda Ernkrans områden
• Högskola och forskning
• Studiefinansiering

SW   . 7957 Undervisning o d. Forskning 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/hogskola-och-forskning/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/studiefinansiering/
http://wimnell.com/omr7957.html


Utrikesdepartementet
UD ansvarar för Sveriges förbindelser med 
andra länder och internationella organisationer 
och för bistånds- och internationell 
handelspolitik. UD utgör tillsammans med cirka 
100 utlandsmyndigheter utrikesförvaltningen.
Områden

Områden
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• Handelspolitik och främjande
• Internationellt utvecklingssamarbete
• Utrikes- och säkerhetspolitik

Om Utrikesdepartementet

Relaterad navigering
• Utrikesdepartementets delar i statens 

budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser

• Organisation
• Kontakt
• UD:s reseinformation

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd
Ann Linde
Utrikesminister
Anna Hallberg
Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för 
nordiska frågor
Peter Eriksson
Minister för internationellt utvecklingssamarbete
Genvägar

Genvägar
• Sveriges diplomatiska förbindelser
• Swedish Foreign Policy Stories
• Sweden Abroad
• UD: presstjänst
• UD:s internationella presscenter
• UD Legaliseringar
• Misstanke om brott eller oegentligheter
• Klagomål mot utrikesförvaltningen
• UD:s rapporter om mänskliga rättigheter

178

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/handelspolitik-och-framjande/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/internationellt-utvecklingssamarbete/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/utrikesdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/utrikesdepartementets-delar-i-statens-budget/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/#1295
http://www.sou.gov.se/utredningar/?owner=utrikesdepartementet&selection=pagaende
https://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/#1295
https://www.regeringen.se/remisser/#1295
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/utrikesdepartementets-organisation/
https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1295
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/ann-linde/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/anna-hallberg/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/peter-eriksson/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/
http://www.swemfa.se/
http://www.swedenabroad.com/
https://www.regeringen.se/press/uds-presstjanst/
https://www.regeringen.se/press/uds-internationella-presscenter/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/legaliseringar/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/09/misstanke-om-brott-eller-andra-oegentligheter/
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/05/klagomal-mot-utrikesforvaltningen/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/rapporter-om-manskliga-rattigheter-i-varlden/


• Informationsmaterial: Utrikesdepartementet – 
en kort presentation

• Sverige i FN:s säkerhetsråd

Aktuellt från Utrikesdepartementet 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https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2019/12/detta-ar-utrikesdepartementet/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2019/12/detta-ar-utrikesdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sverige-i-fns-sakerhetsrad/


Ann Linde

Utrikesminister
Utrikesdepartementet
”När allt fler demokratier utmanas världen 
över måste Sverige fortsatt vara en stark 
och respekterad röst för fred, frihet och 
mänskliga rättigheter. Vår utrikespolitik ska 
bidra till att i samarbete med andra stärka 

tryggheten och säkerheten, i vårt 
närområde och globalt. Det är så vi värnar 
grundläggande demokratiska rättigheter 
och gemensam säkerhet världen över.”

Ann Lindes områden
• Demokrati och mänskliga 

rättigheter 
• Folkrätt
• Utrikes- och säkerhetspolitik

SW   35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter. 
SW   . 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands) 
SW   . 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.) 
SW   . 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands) 
SW   . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d).
SW   34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.
SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
SW   93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/folkratt/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/
http://wimnell.com/omr35.html
http://wimnell.com/omr351.html
http://wimnell.com/omr352.html
http://wimnell.com/omr353.html
http://wimnell.com/omr354.html
http://wimnell.com/omr34.html
http://wimnell.com/omr91.html
http://wimnell.com/omr93.html


Anna Hallberg

Utrikeshandelsminister och minister med 
ansvar för nordiska frågor
Utrikesdepartementet
"När exporten ökar och jobben blir fler kan 
hela Sverige växa och utvecklas. Därför 
står vi upp för frihandeln och möjliggör för 
fler svenska företag att ta sig ut i världen. 

Genom utrikeshandeln kan vi främja 
hållbara lösningar och svenska 
värderingar."

Anna Hallbergs områden
• Handelspolitik och främjande
• Nordiska frågor

SW   . 653 Handelsverksamheter.
SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
SW   93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia. 
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/handelspolitik-och-framjande/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nordiska-fragor/
http://wimnell.com/omr653.html
http://wimnell.com/omr91.html
http://wimnell.com/omr93-99.html


Peter Eriksson

Minister för internationellt 
utvecklingssamarbete
Utrikesdepartementet
”Världen står inför stora utmaningar. Vi ser 
en försvagad demokrati globalt sett, 
samtidigt som klimatförändringarna blir 
alltmer akuta och fattigdomen tycks bita 

sig fast i delar av Afrika. Sveriges bistånd 
ska stärka demokratin och bidra till att 
utveckla en mer hållbar och fredlig värld."
Peter Erikssons områden

• Internationellt

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
SW   . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d). 
SW   36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
SW 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
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https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/internationellt-utvecklingssamarbete/
http://wimnell.com/omr3.html
http://wimnell.com/omr354.html
http://wimnell.com/omr36-39.html
http://wimnell.com/omr91.html
http://wimnell.com/omr93-99.html


Länsstyrelser hör till regeringen

Länsstyrelserna
Uppdaterad 05 februari 2015
Sverige är indelat i 21 län som alla har en 
länsstyrelse och en landshövding. 
Länsstyrelsen är en statlig samordnande 
myndighet, en servicemyndighet, en 
överklagandeinstans och med 
tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som 
garant för att de av regeringen beslutade 
nationella målen genomförs.
Länsstyrelsernas webbplats

• Facebook

• Twitter

• LinkedIn

• E-post
Sidan är uppmärkt med följande 
kategorier:

• Finansdepartementet
• Statlig förvaltnin 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https://www.lansstyrelsen.se/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/lansstyrelserna/&t=L%C3%A4nsstyrelserna
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.regeringen.se/t/6061/sv&text=L%C3%A4nsstyrelserna
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/lansstyrelserna/&title=L%C3%A4nsstyrelserna&summary=&source=
mailto:?body=%0d%0aL%C3%A4nsstyrelserna%0d%0ahttp://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/lansstyrelserna/&subject=
https://www.regeringen.se/tx/1285
https://www.regeringen.se/tx/1260


Verksamhetsområden och politikområden
Mänskliga verksamhetsområden och politikområden stämmer inte 
överens. Ett statsråds politik omfattar mer än ett verksamhetsområde. 
Så till  exempel forskning och utbildning och brottslig verksamhet kan 
finnas i alla statsråds områden.  

Exempel:   
SW   61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
Här är det lämpligt att räkna med både forskning, utbildning och 
hälso- och sjukvård.

SW   . 7957 Undervisning o d. I detta område är utbildning och 
forskning det centrala. Men det finns anknytning till forskning och  
utbildning inom alla områden

SW   . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter. Innehåller bl a 
brottsliga verksamheter och kriminalvård oboende av inom vilket 
område.

SW   93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.
Inneåller det vi kallar historia, men krigshistoria kan ingå området
SW   . 6525-6529 Militära verksamheter. 

Klimat som naturvetenskap ingår  i område 5, men när det gåller 
mänsklighetens verksamheter med att förbättra kimatet med hänsyn till 
människornas  önskemål ingår ämnet i område 71. 

Ämnet om religioner  ingår i område 2, men terrorism på grund av 
religioner kan ingå i området för brott inom 7952-7956

När man ska placera in  ämnen får man ta hänsyn till vilka 
institunioner som finns och de ändras med tiden. På 1800-talet 
existerade knappast ordet välfärd, för ämnet kunde förekomma 
fattigvård som bedrevs av rika personer som hobby vid tid och lust.
Nu kan ordet välfärd knytas till många verksamheter. 

Uppgiften för politikerna och statsråden  är i hög grad att finna och 
göra institutioner för politiska problem.

Statsråden måste ta ställning till kommuner, regioner och myndigheter 
och organisationer av många slag och utrikes förhållanden  som är så 
mycket att det inte kan kommenteras här nu.

På listan över regeringens verksamheter har grovt lagts in verk-
samheter enligt systemet för mänskliga verksamheter. Urvalet av 
verksamheter är inte perfekt utan mer ungefärligt. Urvalen kom-
pletteras med de beskrivningar av arbetsuppgifter som regeringen 
har och som ofta är svävande och svåra att tolka. 

Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: Samhällsplaneringens 
problem. Områden 1-5 samt 1-9 med myndigheter och professorer, 
yrken och utbildningar m m.
http://wimnell.com/omr40zl.pdf.  ( del 2=40zm.pdf.del 3=40zn.pdf)
Innehåller mer om politik och verksamheter.  
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http://wimnell.com/omr61.html
http://wimnell.com/omr7957.html
http://wimnell.com/omr7952-7956.html
http://wimnell.com/omr93.html
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http://wimnell.com/omr40zl.pdf


" Åsikten får aldrig vara viktigare än 
insikten
DN MÅNDAG 2 NOVEMBER 2020

Kunskapsföraktet breder ut sig – från lilla Hörby till stora 
Washington. Känslorna får företräde i debatten, kalla fakta 
ignoreras. Idéhistorikern Sven-Eric Liedman varnar för ett 
samhälle där åsikten är allt och insikten förminskas.  

Sverigedemokraterna gjorde ett strålande val 2018 framför allt i 
Sydsverige. Kronan på verket blev segern i Hörby, en gammal köping 
mitt i Skåne. Där var en gång Victoria Benedictssons man postmästare, 
Hörby var basen för hennes författarskap, och nu skulle SD än en gång 
göra denna ort ryktbar.

Men det har inte gått så bra. Skandaler har avlöst varandra. 
Kommunanställda tjänstemän har sagt upp sig på löpande band. En av 
de tyngsta, förra socialchefen Eva Klang Vänerklint, förklarar att de 
sverigedemokratiska politikerna inte bara saknar insikter i hur man 
leder en kommun. Deras agerande präglas också av ”kunskapsförakt 
och en envis uppfattning om de egna slutsatsernas förträfflighet” (DN 
15/10).

Detta är en karakteristik som inte bara passar på kommungubbarna i 
Hörby. Det är Donald Trump på pricken! Det är också horder av andra 
politiker på yttersta högerkanten runt om i världen i dag.
Smaka på ordet: kunskapsförakt. 

Ledande politiker känner sig fria att i stället för solitt vetande och 
beprövad erfarenhet sätta sina egna spontana, mer eller mindre 
fördomsfulla tyckanden i centrum. Trump förstår covid-19 bättre än 
någon annan. Ena dagen viftar han bort den, den är ofarlig. Andra 
dagen är den en kinesisk komplott. Tredje dagen drabbas han själv, 
överlever och kommer ut som sin egen hjälte.

Bland sverigedemokrater i Hörby är tjänstemännens fackkunskaper 
inget värda. Allt som är viktigt för att styra en kommun vet man redan.

Kunskapsföraktet breder ut sig på alla områden. Det mesta välkända 
exemplet är förstås misstron mot teorierna om den pågående 
klimatförändringen och människans roll i den. Här är förnekelsen av 
det uppenbara att jordatmosfären blir varmare ödesdiger. Män som styr 
världens öden prisar fossila bränslen, och stora företag som tjänar 
enorma summor på sina utsläpp visar i ord och handling att de inte tror 
ett dugg på det överflöd av sakförhållanden och utvecklingslinjer som 
experterna har pekat på.

Denna klentro sprider sig också bland vanliga människor, påhejade av 
politiker som hellre tror på sin egen känsla än på torra fakta. 
Sverigedemokraterna vill inte veta av någon klimatförändring, 
åtminstone inte i Sverige, och även om både moderater och 
kristdemokrater ger forskningen en läpparnas bekännelse så är de 
måna om att betona att brottsligheten är vårt största problem. 

Ödesfrågan förminskas, och framstående representanter för dessa 
partier träder ideligen fram och uttrycker sin egen åsikt att den 
påstådda klimatförändringen är ett enda stort lurendrejeri.
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Det är ingen överraskning att misstron mot vetenskapen är störst bland 
anhängarna till de tre svenska högerpartierna. Det amerikanska 
medieinstitutet Pew Research Center har nyligen gjort en 
undersökning om tilltron till forskare i olika länder. Det visar sig att 
avogheten är större bland höger- än vänstersympatisörer. 

Polariseringen är förhållandevis kraftig i Sverige.

Men givetvis finns det vänstertvivlare också – det här är bara fråga 
om tendenser. Och var man än finner misstro mot säkerställd, 
vetenskapligt grundad kunskap beror den på en oförmåga att skilja 
mellan två viktiga begrepp, insikt och åsikt.

En åsikt är ett eget, gärna personligt förhållningssätt till något, det må 
gälla moraliska frågor, samhällsproblem, frågor om vad som är vackert 
eller fult, religiösa uppfattningar eller världsåskådningar. I en 
demokrati är det bra att så många som möjligt kan utveckla sina 
åsikter så nyanserat och genomtänkt som möjligt. Det är så opinioner 
formas, opinioner som kan påverka de politiska besluten om allt från 
skolor och samfund till stadsbilden och landskapsvården.

Men åsikter, aldrig så väl utvecklade, är inte insikter. En insikt är 
grundad på kunskap inom ett bestämt område. I ett samhälle och en 
värld där kunskapen är extremt specialiserad har vi olika grader av 
insikter. Några inhämtade vi tidigt, som att jorden är rund, 2 + 2 = 4 
och Sverige ett land i nordvästra Europa. Andra kom senare, kanske i 
yrkesutbildningen eller i arbetet. Men på de flesta områden måste vi 
söka oss till specialister för att få åtminstone en grundläggande 
föreställning om olika sakförhållanden. 

Tänk bara på nobelprisen i fysik, kemi och medicin. De som verkligen 
har de exklusiva kunskaper som krävs för att på djupet förstå vad 
hepatit c, en gensax eller ett svart hål är kan upplysa oss andra. Hur 
mycket vi verkligen förstår beror på vad vi tidigare lärt oss. Med lite 
ansträngning kan man komma ett stycke på väg.

Det är ett ideal sedan upplysningstiden på 1700-talet att så många som 
möjligt ska få åtminstone grundläggande insikter på olika 
kunskapsfält. Det var därför en gång vetenskapsakademierna 
grundades (också den som nu delar ut nobelpris), det var därför skolan 
öppnades för alla, och det var därför folkbildningen blev en så viktig 
angelägenhet, i synnerhet i Skandinavien. 

Den fullt utvecklade demokratin förutsätter inte bara att vi alla 
har utvecklade åsikter utan också att vi har åtminstone 
elementära kunskaper om det som är av betydelse för det samhälle 
och den värld som vi bebor. Det är avgörande för en sund 
demokrati.

Insikter och åsikter utesluter inte varandra; tvärtom har jag säkert 
starka åsikter om det som jag har hyfsade kunskaper om. Det 
avgörande är att kunna se skillnad mellan det ena och det andra. År 
2020 gör jag mig till ignorant och dumbom om jag ifrågasätter de 
människoskapade klimatförändringarna. Jag blir löjlig om jag utan 
professionella medicinska insikter anser att jag kan bidra med en egen 
åsikt i den pågående forskningsprocessen om sars-cov-2.

Hur ska man då förstå att så många ställer sig avvisande till 
välgrundade kunskaper? På senaste tiden har man diskuterat 
postmodernismens roll. Den introducerades i slutet av 1900-talet och 
präglades av en djup skepsis mot vedertagna sanningar av olika slag. 
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Men hur djupt nådde dess inflytande? Var den inte själv snarare 
symtom på en pågående genomgripande förändring?

Jag minns hur unga studenter på 90- och 00-talen präglades av en 
påfallande relativism. Någon ”tyckte” si, någon ”tyckte” så, oavsett 
vilket sakligt stöd man hade för sin åsikt. Drevs inte denna slappa 
attityd fram av en skola och ett samhälle där annat var viktigare än 
verkliga kunskaper? Kanske ett samhälle där man enklare tog sig fram 
med smidiga argument?

Många lärare vittnar också i dag om elever som elegant kan 
argumentera för en sak på något område, likgiltigt vilket, där de 
uppenbarligen är rätt rudis på kunskaper. De är kort sagt lika rika på 
åsikter som fattiga på insikter.

När skolan blivit allt djupare segregerad och den ekonomiska 
ojämlikheten växer, är det inte respekten för kunskap som främjas. 
Den som föds på samhällets solsida måste snarare lära sig att glida 
fram mot en lämplig karriär, medan de av ödets mest förfördelade 
måste hanka sig fram i yrkeslivets prekära periferi.

Det är talande att själva den växande ojämlikheten nu blivit 
föremål för en debatt på högerkanten. En av tankesmedjorna, Ratio, 
låter oss veta att de växande klyftorna i Sverige är rättvisa. Landets allt 
fler miljardärer har en förmögenhet som motsvarar deras kompetens. 

Tvärtemot denna uppfattning hävdar den nye chefen för en annan och 
mer välbekant tankesmedja, Timbro, Benjamin Dousa, på Twitter: 
”Ojämlikheten i Sverige är i princip helt driven av asyl- och 
anhöriginvandring i kombination med totalt misslyckad integration.”

Ratio uttrycker uppenbarligen en åsikt. Det finns inget mått för graden 
av ”entreprenörskap” som smedjan hänvisar till. Benjamin Dousa, 
däremot, gör ett påstående om det nuvarande samhället, ett påstående 
som uppenbarligen är falskt. Invandringen har inte bidragit till att 
antalet svenska miljardärerna snabbt blivit fler, och många med djupa 
rötter i Sverige, främst på landsbygden, har samtidigt fått det sämre.

Benjamin Dousas påstående stämmer däremot på pricken med 
Sverigedemokraternas uppfattning sedan länge, en uppfattning som 
både kristdemokrater och moderater kommit allt närmare. 

Det är en dyster situation. Samtidigt visar den att vi som fortfarande 
har respekt för kunskaper måste uppbåda så mycket motstånd mot den 
pågående fördumningen som vi bara kan. Tala! Skriv! Protestera!
Det är aldrig för sent.

Sven-Eric Liedman"

"Idéhistorikern och författaren Sven-Eric Liedman är aktuell med 
”Från Platon till demokratins kris” (Albert Bonniers förlag)."
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" Det finns en annan pandemi som hotar 
friheten, den kallas populism
DN MÅNDAG 2 NOVEMBER 2020

Finns det en konflikt mellan trygghet och frihet? De tama gässen 
äter trygga det foder de serveras. I pandemins och populismens tid 
är publicisten Torgny Segerstedt högaktuell, skriver Per Svensson, 
som i förra veckan mottog Frihetspennan.

Under de senaste sju, åtta månaderna är vi många som vant oss vid att 
vara frihetsberövade.

Friheten har i demokratiska samhällen begränsats, suspenderats, satts i 
karantän i en utsträckning som skulle vara långtgående också i 
diktaturer.

Den mer eller mindre tillfälliga normaliseringen av en auktoritär och 
övervakande statsmakt runt om i den fria världen är en intressant 
utgångspunkt för reflektioner kring relationen mellan frihet och 
trygghet. Det är ju för att i görligaste mån upprätthålla åtminstone den 
upplevda tryggheten och minimera virushotet, som dessa frihets-
inskränkningar genomförts.

Det är inte självklart att trygghet och frihet måste stå i motsättning till 
varandra. Men det är svårt att förneka att det finns konfliktpotential. 
Det politiska fältet i väst- och nordeuropeiska demokratier har länge 
strukturerats av polerna ”frihet” och ”trygghet”. Socialdemokrater och 
konservativa har graviterat mot den senare polen, liberaler mot den 
förstnämnda. Alla har de dock bekänt sig till båda dessa värden. Det 

har handlat om preferenser och prioriteringar snarare än om att välja 
och välja bort.

I andra politiska sfärer ser man annorlunda på saken. Auktoritära, 
despotiska, antidemokratiska ideologier och regimer är angelägna om 
att understryka motsättningen mellan tryggheten och friheten.

Budskapet är att friheten utgör ett dödligt hot mot tryggheten, vars 
enda pålitliga värn är partiet, ledaren eller kungen. De sistnämnda kan 
här luta sig mot ett av den politiska filosofins klassiska verk, 
”Leviathan”, Thomas Hobbes analys av relationen mellan frihet och 
trygghet, publicerad 1651.

Hobbes målade en mörk bild av människan i naturtillståndet, det vill 
säga i full frihet. Där råder allas krig mot alla. Varje människas liv 
måste därför bli ”solitary, poor, nasty, brutish, and short”. Vill hon leva 
i trygghet, fred och välstånd måste hon därför överlåta all makt på en 
suverän kallad Leviathan efter ett bibliskt sjömonster. Det handlar om 
byteshandel: tryggheten betalas med friheten.

Genom historien har undersåtar och medborgare gång på gång 
fått erfara att växelkursen är usel. I en ledare i Göteborgs Handels- 
och Sjöfartstidning den 22 juni 1940 lyfte tidningens huvudredaktör 
Torgny Segerstedt fram Winston Churchill och dennes berömda 
kommentar till det löfte om ”fred i vår tid” som premiärministern 
Neville Chamberlain hade med sig hem från överläggningarna med 
Hitler i München: ”Ni kunde välja mellan vanäran och kriget. Ni valde 
vanäran. Ni kommer att få kriget.”

Segerstedts egen publicistik under dessa år besjälades av en 
motsvarande insikt, en variation på Churchills sentens: Vi kan välja 
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mellan friheten och tryggheten. Väljer vi bort friheten får vi 
otryggheten.

Det är sensmoralen i en av Torgny Segerstedts mest berömda 
tidningsartiklar, ”Vildgässen”. Det är från den inskriptionen på 
Segerstedtmonumentet Göteborg har hämtats: ”De fria fåglarna plöja 
sig väg genom rymden. Många av dem nå kanske ej sitt fjärran mål. 
Stor sak i det. De dö fria.”

I dag kan vi kanske tycka oss höra en en biton av Hollywoodheroism i 
den retoriska fanfaren. Man ska då påminna sig om att Segerstedts 
hyllning till vildgässen, de fria fåglarna, trycktes i Göteborgs Handels- 
och Sjöfartstidning den 9 oktober 1940.

Hitlerriket var då som kanske mäktigast. Norge och Danmark var 
sedan sex månader tillbaka ockuperade. Om tyskarna gått in också i 
Sverige skulle Segerstedt varit en dömd och snart död man. Ingen kan 
säga något annat än att han under dessa år var modet personifierat.

Den explicita poäng Torgny Segerstedt gör i sin text om de tama och 
de vilda gässen är att de förras trygghet är illusorisk. De göds inte av 
godhet utan för att bli fetare och mer välsmakande, ”I sinom tid skola 
dessa sansade gröpätare slaktas och förtäras.”, konstaterar Segerstedt, 
helt sakligt.

Det hindrar inte att de auktoritära eller totalitära makthavare som 
insisterar på att friheten och tryggheten inte tål varandra ändå har rätt, 
så länger vi talar om tryggheten för en specifik grupp, just de 
auktoritära och totalitära makthavarna. De blir svårt otrygga så snart 
de hör vildgässens skri i natten. Om fruktan är frihetens främsta fiende 

så är friheten från fruktan förtryckarnas farligaste fiende. ”Vi är inte 
rädda längre”, säger demonstranterna i Minsk.

Genom historien har kungar och kejsare, prelater och politbyråer, 
demagoger och diktatorer utövat makt genom att peka på yttre och inre 
hot, genom att peka ut yttre och inre fiender; ibland faktiska, ofta 
fiktiva, ibland båda delarna.

Kan coronaviruset göra tjänst som en sådan fiende, en allierad till 
auktoritära och despotiska ledare? Det kan ligga nära till hands att 
svara ja: regeringschefer och ministrar har under dessa månader 
regerat med detaljerade dekret på motionsrundornas och släktkalasens 
nivå.

Men som den bulgariske statsvetaren Ivan Krastev påpekar i sin i våras 
publicerade långessä om viruset och dess politiska konsekvenser, ”Är 
morgondagens redan här? Hur pandemin förändrar Europa”, är det 
slående att det just är de auktoritära och populistiska ledarna som 
ivrigast försökt förringa eller till och med förneka covidhotet.

Sådana ledare föredrar kriser som de själva skapat, påpekar 
Krastev, det vill säga kriser som är som gjorda för att de själva ska 
kunna spela sin favoritroll: folkets oövervinnerliga beskyddare. Men 
det är inte alldeles lätt att skriva in coronaviruset i det manuset. ”Det 
är ju inte ledarens geni eller styrka som det hänger på när det gäller att 
begränsa spridningen av en sjukdom, utan vardagliga saker som att 
med-borgarna ska tvätta händerna regelbundet.” Viruset låter sig ju 
inte ens buras in av kravallpolisen. I stället tar det sig helt utan fruktan 
in i härskarens palats och smittar också honom. Sådant kan ge annars 
lagom rädda undersåtar idéer.
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Därför är pandemin ett i palatsperspektiv dåligt hot som kanske hellre 
bör pratas bort än blåsas upp. Donald Trumps entourage och 
anhängare har helt följdriktigt gjort ideologi av munskydd. Rätten att 
inte bära munskydd blir en pendang till rätten att bära vapen: essensen 
av amerikansk frihet.

Men oavsett vad man tror om munskyddens effektivitet är poängen 
med dem inte i första hand att skydda bäraren utan dem som han eller 
hon kommer i kontakt med. Det gör det problematiskt att under en 
galopperande pandemi förädla motstånd mot munskydd till 
frihetskamp.

Som en kolumnist i New York Times nyligen framhöll, just med 
anledning av trumpisternas försök att göra munskyddet till sinnebild 
för vänsterradikalt åsiktsförtryck, så försåg John Stuart Mill den 
individuella friheten med ett slags moraliskt munskydd i sin klassiker 
”On liberty” från 1859. Över sig själv, sin kropp och själ är individen 
suverän, slog Mill fast. Men han framhöll samtidigt att man inte är fri 
att skada andra.

Vore man det skulle vi alla leva i Thomas Hobbes skräckvärld, det 
anarkistiska infernot där ingen och inget hindrar var och en från att 
göra exakt vad hon eller han i stunden känner för.

Envåldshärskaren var Hobbes lösning på konflikten mellan frihet och 
trygghet. Vi har ett annat svar på frågan: Hur hindra att den enes frihet 
blir den andres ofrihet?

Det är demokratin.

Demokratin är så mycket mer än majoritetsbeslut. Demokratin är 
ett system av institutioner, funktioner, regelverk och institutioner (fritt 
valda beslutande församlingar, fria domstolar, en fri press) som på en 
och samma gång garanterar och utvidgar individens frihet och 
begränsar hennes möjligheter att utöva den på andras bekostnad.

Det finns en konflikt mellan trygghet och frihet. Där har Hobbes rätt. 
Men demokratins lösning är maktdelning, inte maktkoncentration. Vi 
förlitar oss inte på Leviathan för att få trygghet, vi förlitar oss på 
varandra och de gemensamma spelreglerna.

Så, hur kommer de frihetsförluster de flesta av oss uthärdar och, 
åtminstone i teorin, accepterar under coronapandemin att påverka vårt 
framtida förhållande till friheten? Kommer den trötthet på 
restriktionerna många nu känner att göra oss mer skeptiska, mer 
vaksamma, när makten erbjuder oss ökad trygghet och vill att vi ska 
betala med minskad frihet?

Eller kommer vi tvärtom att ha blivit avtrubbade, tillvanda, mer 
benägna att i trygghetens namn acceptera ännu hårdare 
gränskontroller, ännu högre murar, uppluckring av rättssäkerheten, 
inskränkningar i yttrandefriheten?

Det skulle kunna gå åt båda hållen. Men strömmarna i världen gick 
inte i frihetens och demokratins riktning före pandemin, och trots de 
auktoritära ledarnas problem med den är det svårt att tro att viruset får 
strömmen att byta riktning.

Om och när virusvågen till sist lagt sig och efter sig lämnat ett 
halvkvävt kulturliv, en urgröpt ekonomi, ett samhälle med än djupare 
och bredare klyftor mellan länder, regioner, generationer, vinnare och 
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förlorare, då fruktar jag att de neonationalister och högerpopulister 
som länge känt doften av makt kittla näsborrarna kan ha ett dukat bord 
att slå sig ner vid.

Det gör Torgny Segerstedt högaktuell.

I en ledare i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 6 oktober 
1934, lyfte han fram de slutsatser demokratiska politiker, tidigare 
varandras meningsmotståndare, hade att dra av hoten mot demokratin i 
den tidens Europa: ”De skaror som kunde bekämpa varandra därför att 
de alla kände demokratiens mark under fötterna ha sett sig försatta i 
det läget, att de måst draga ut för att försvara själva denna mark. De ha 
måst besinna sig på att det är en sak som de gemensamt hålla helig och 
att just denna sak är hotad: friheten.”

Något att fundera på inte minst för de regeringshungriga svenska 
högerpolitiker som nu flockas kring det tråg Jimmie Åkesson fyller 
med ”konservativ” gröt, gammal gröpe.

Per Svensson
per.svensson@dn.se "

"Texten är en förkortad och bearbetad version av det anförande Per 
Svensson höll när han den 26 oktober mottog Torgny Segersteds 
frihetspenna i Göteborg."

" MSB: Hotet mot demokratin en av de 
största riskerna i samhället
DN MÅNDAG 2 NOVEMBER 2020

Sverige står inför ett antal allvarliga risker. Det rör sig om hot mot 
demokratin, bristfällig infrastruktur och dålig cybersäkerhet, 
enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps senaste 
rapport om risk- och förmågebedömning.

Hotet mot demokratin
Sverige toppar i dag flera internationella listor om pressfrihet och 
civila rättigheter. Valdeltagandet är högt och tilltron till de demo-
kratiska institutionerna stor.

Men under senare år har det sociala, demokratiska och ekonomiska 
utanförskapet börjat växa i vissa områden, med lågt valdeltagande och 
lägre förtroende till demokratin som följd.

Sverige har även utsatts för påverkanskampanjer från främmande 
makter, slår Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
fast.

En ytterligare fara för demokratin är hoten mot förtroendevalda och 
journalister, och intolerans mot hbtq-personer och minoriteter, enligt 
MSB. Enligt intresseorganisationen Civil Rights Defenders är det ett 
reellt hot mot demokratin.

– Hot och påhopp kan göra att politiker och opinionsbildare kan 
skrämmas till tystnad. Framför allt de som arbetar på en lägre nivå, 
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och kanske inte är kopplade till något större medieföretag, säger John 
Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Infrastruktur och försörjningskedjor
MSB skriver att broar, hamnar, järnvägspunkter, depåer och 
elförsörjning är viktig infrastruktur som i dag kan vara svaga punkter 
vid naturkatastrofer eller krig.

Den globala uppvärmningen är ett sådant hot, resonerar myndigheten. 
Sommaren 2018 skedde omfattande skogsbränder som kan kopplas till 
klimatförändringarna, och det finns en risk för att översvämningar och 
stormar kan innebära stora påfrestningar framöver.

Redan i dag tvingas man att bygga förstärkningsvallar för att skydda 
mot en högre havsnivå i Skanör, och enligt tidningen Sveriges Natur 
kan Göteborg och Stockholm behöva genomföra åtgärder mot 
översvämningar i framtiden. 

Ett annat bekymmer är försörjningen av livsviktiga produkter som mat 
och mediciner. Förra hösten fick flera sjukhus i Mellansverige gå upp i 
stabsläge på grund av att en leverantör av förbrukningsmateriel inte 
klarade av sitt uppdrag, och coronakrisen har blottlagt stora brister i 
lagerhållningen av läkemedel.

Jim Kronhamn, analytiker på MSB, uppfattar att Sverige länge räknat 
med att inte utsättas för några större ansträngningar eller yttre hot, 
vilket har gjort att vi bortprioriterat totalförsvaret.

– Totalförsvarsplaneringen har varit vilande under lång tid. 2015 
återupptog man arbetet igen. Då växlade man om och började titta på 
hur det ser ut i landet.

Cybersäkerheten
Sverige är i dag Europas mest digitaliserade land, men ligger på 32:a 
plats vad det gäller digital säkerhet, enligt forskningsinstitutet Rise.

Samtidigt ökar attackerna mot myndigheter, verksamheter och 
privatpersoner, enligt polisen och Försvarets radioanstalt (FRA). De 
senaste åren har flera myndigheter och viktiga inrättningar utsatts för 
digitala angrepp. Flera svenska myndigheter utvecklar just nu ett 
gemensamt cybersäkerhetscenter, även om det arbetet har blivit 
försenat flera gånger.

Eftersom Sverige i högre grad är beroende av den digitala världen ökar 
vår sårbarhet för störningar. Till exempel kan det bli stora problem om 
en banks tjänster skulle ligga nere. Tidigare i år hade Swedbank 
omfattande driftstörningar, vilket ledde till att ett stort antal kunder 
inte kunde handla bland annat bensin och mat.

– Om centrala system går ner finns risken att mycket funktionalitet i 
samhället försvinner. Vi rekommenderar alla att ha en viss summa 
pengar i kontanter i mindre valörer hemma, säger Jim Kronhamn.
Pandemin har dessutom gjort att arbetslivet snabbt blivit ännu mer 
digitalt för många svenskar – vilket medför risker, enligt flera it-
säkerhetsexperter.

– Företag och privatpersoner är mest sårbara under omställningen, när 
man går från att arbeta på kontoret till att göra det hemifrån. Då är det 
många rutiner som förändras, säger Karl Emil Nikka, ägare till Nikka 
Systems.
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Myndigheternas ansvarsfördelning
Den sista punkten på MSB:s lista handlar om Sveriges förvaltning. 
Enligt MSB finns det flera brister i svenska myndigheters 
ansvarsfördelning.

Bland annat är många myndigheter uppdelade på olika sätt geografiskt. 
Till exempel ser länsstyrelsernas, polisens, Försvarsmaktens och 
regionernas geografiska indelningar olika ut – vilket kan försvåra 
arbetet vid en kris.

I Sverige gäller den så kallade ansvarsprincipen, att myndigheter har 
hand om samma verksamheter i normaltid och kris. Men MSB skriver 
även att det saknas en myndighet som har en tydlig roll för att 
samordna arbetet mellan aktörerna vid en krishändelse.

”Konsekvensen blir att vissa förmågehöjande åtgärder riskerar att 
hamna utanför olika aktörers ansvarsområden och därmed inte 
genomförs”, skriver MSB.

– Det kan bland annat handla om att olika myndigheter kan tolka sitt 
ansvar på olika sätt i en krissituation, säger Jim Kronhamn.

John Falkirk
john.falkirk@dn.se "

"Läs mer;MSB:s rapport publicerades 2019. Hela rapporten kan läsas 
på myndighetens webbplats msb.se - sök efter Nationell risk- och 
förnågebedömning.

" Dan Eliasson om coronakrisen: 5 900 
döda talar sitt tydliga språk
DN TISDAG 3 NOVEMBER 2020

Sverige borde utreda möjligheten att införa krislagar och att 
skapa en myndighet som samordnar landets insatser i vid stora 
påfrestningar. Det menar Dan Eliasson, generaldirektör för 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. – Samhället 
behöver bli betydligt mer robust, säger han.

Dan Eliasson ger ett blandat betyg till Sveriges hantering av corona-
krisen.

– Vi har förmodligen aldrig varit starkare som samhälle än vad vi är 
just nu. Samverkan mellan näringsliv, myndigheter och civilsamhället 
har aldrig fungerat så bra.

– Men 5 900 döda talar sitt tydliga språk. Det har varit brist på 
sjukvårdsutrustning och läkemedel. Vi behöver också undersöka hur 
smittan tog sig in på äldreboenden.

Sverige underskattade till en början riskerna med 
virussjukdomen, enligt honom.

– Jag ser två brister. Dels underskattade vi till en början vidden av den 
här krisen. Dels sköt vi till för få resurser i ett tidigt skede.

Han vill inte gå in på vad som specifikt hade kunnat göras bättre och 
hänvisar till att han inte vill föregå den statliga coronakommissionen.
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Har något annat land klarat av pandemin bättre?

– Jag tror att alla länder överraskades av magnituden och konsekven-
serna och ser inget land som kan peka finger åt något annat. Vi hade ett 
helt annorlunda resemönster än exempelvis Norge, och exponerades 
mot smittan på ett helt annat sätt.

Dan Eliasson hoppas att pandemin har gjort att Sverige blivit bättre 
rustat för nästa kris.

– Efter tsunamin 2004 blev det tydligt att staten inte har en kraftfull 
operativ förmåga. Skogsbränderna 2014 visade systembrister som 
gjorde att vi blev bättre rustade 2018. Och pandemin visar att vi inte 
har tillräckligt med skyddsutrustning och medicin.

– Nu måste vi även förbereda oss för framtida kriser som inte har med 
pandemier eller skogsbränder att göra.

Enligt Dan Eliasson måste Sverige stärkas på flera sätt. Bland 
annat behöver infrastruktur som vägar, järnvägsknutar, hamnar och 
elförsörjning bli bättre rustade för påfrestningar. Företag och 
organisationer bli bättre på att säkerställa att de har personal och lager 
under längre kriser.

– Sverige är i mångt och mycket utrustat för åtta miljoner medborgare. 
Nu är vi tio, snart elva miljoner. Infrastrukturen och robustheten har 
inte hängt med i befolkningsutvecklingen.

Men det behövs även insatser för att förbättra det offentliga 
Sveriges krishantering. Dan Eliasson säger att han fullt ut stöder den 
så kallad ansvarsprincipen, att en myndighet har ansvar för sin 
verksamhet både under normala omständigheter och i kris.

MSB har i dag ett visst samordningsansvar vid kriser. Men Dan 
Eliason hade gärna sett att en myndighet får en tydligare 

samordningsroll, med befogenhet att exempelvis tvinga andra 
myndigheter att samarbeta bättre, enligt Eliasson.
– Ibland kan myndigheter inte förstå konsekvenserna av sitt agerande 
för samhället i stort. Därför kan man fundera på om en myndighet 
borde få lite mer muskelkraft över samarbetet mellan olika sektorer.

Hade du velat ge MSB det uppdraget?

– Det är klart att vi är en myndighet som finns och har en operativ 
kapacitet. Det är självklart att vi är en kandidat.

Sverige hade även möjligtvis gagnats av att ha en krislagstiftning, 
enligt Eliasson.

– I dag finns det två rättslägen i Sverige. Det ena är normalläge. Det 
andra är när landet befinner sig i krigsfara, då ett antal fullmaktslagar 
aktiveras, som gör att det offentliga kan rekvirera egendom och 
ransonsera varor.

– Man borde fundera på att ge regeringen extraordinära befogenheter 
under väldigt svåra påfrestningar utanför krigstid.

I somras fick Dan Eliasson förlängt förtroende som 
generaldirektör för MSB. Innan han tog över den posten 2018 var 
han rikspolischef, och dessförinnan har han varit generaldirektör för 
Försäkringskassan och Migrationsverket.

Du har länge varnat för den bristande robustheten. Har du fått 
gehör för varningarna?

– Det politiska systemet har varit ganska samlat och överens om att vi 
behöver ett starkare totalförsvar. Som vanligt är det när saker sker som 
reaktionen kommer. Många konkurrerar om finanserna, och att ha en 
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överkapacitet, som krisberedskap ofta innebär, är inte alltid 
lättargumenterat.

John Falkirk
john.falkirk@dn.se "

" Största hoten mot Sverige
På frågan om vilka som är de största hoten mot Sveriges säkerhet i 
dag, svarar Dan Eliasson med fem skeenden som oroar MSB.

Globaliseringen
Världen blir mer sammanlänkad och det som händer långt borta kan få 
stora effekter här, vilket gör Sverige mer sårbart.

Urbaniseringen
Städer blir mer sårbara ju fler som bor där. När glesbygden avfolkas 
får myndigheter svårare att klara av sina uppdrag där.

Digitaliseringen
Landet är ett av världens mest digitaliserade, men ligger på plats 32 i 
Europa gällande säkerhet, enligt forskningsinstitutet Rise.

Klimathotet
Skogsbränder, översvämningar och extremväder kan innebära stora 
påfrestningar för samhället.

Antagonistiska hot
Terrorism, det säkerhetspolitiska läget i världen och den organiserade 
brottsligheten är i dag stora faror för Sverige. "

" Kvinnor och män skiljer sig i sin syn på 
säkerhet i samhället
DN MÅNDAG 2 NOVEMBER 2020

Kvinnor och män har olika syn på hoten i samhället, visar en ny 
studie från Försvarshögskolan. – Vi såg att kvinnor är mer oroliga 
för sin personliga säkerhet, och män för yttre militära hot och 
extremism, säger Eva-Karin Gardell, professor i statsvetenskap 
och en av författarna till rapporten.

Studien grundar sig på 3 000 enkätintervjuer och flera fokusgrupps-
samtal, och undersöker skillnader mellan mäns och kvinnors syn på 
terrorism, kriminalitet och militära hot.

På det stora hela finns det många likheter mellan könen, men på flera 
punkter skiljer de sig åt.

I fokusgruppsintervjuerna fick deltagarna generella frågor om vad 
de upplever som de största säkerhetshoten i samhället. Kvinnor 
svarade då övervägande att det handlar om deras egen säkerhet, medan 
männen tog upp frågor om militära hot och terrorism.

– Många kvinnor berättade om oro och att man känner sig begränsad i 
sitt vardagliga liv. Framför allt vad det gäller sexuellt våld, säger Eva-
Karin Gardell, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Resultatet går i linje med Brottsförebyggande rådets årliga 
undersökning, som pekar på att framför allt unga kvinnor är mer rädda 
för att utsättas för brott än män.
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Studien från Försvarshögskolan tittade även på vad männen och 
kvinnorna trodde att hoten berodde på. Kvinnorna hittade i större 
utsträckning förklaringar i strukturella faktorer som problematiska 
könsnormer och socioekonomiska ojämlikheter.

Männen svarade i stället oftare att en undermålig polis, invandring och 
andra länders militära agerande ligger bakom farorna.

– Kvinnor ser strukturella problem och män mer konkreta, 
antagonistiska hot. Som exempel är män mer benägna att se Ryssland 
som ett stort militärt hot, och kvinnor kapprustning och destruktiva 
mansnormer.

Män och kvinnor har till viss del olika uppfattning om hur 
samhället ska hantera de olika hoten. Fler kvinnor än män anser att 
en lösning på militära hot skulle kunna vara att ha fler kvinnliga ledare 
samt att främja demokrati och föregå med gott exempel.

Män förordar i högre grad en ökad försvarsbudget och ett starkare 
Natosamarbete.

– Vad det gäller kriminalitet vill männen ha en bättre polis och i viss 
grad högre straff. Kvinnor ville hellre stävja machokulturer och 
minska klyftorna i samhället.

Undersökningen visade även på skillnader mellan olika generationer. 
Yngre män svarade mer likt kvinnorna i enkäten, och yngre kvinnor 
drog extremt åt det ”kvinnliga” hållet.

Resultaten speglar skillnader i mäns och kvinnors partisympatier. Män 
röstar i större omfattning på partier som förordar ”hårda tag” mot 

brottslighet, som SD, och kvinnor sympatiserar generellt mer med 
vänsterpartier som vill utjämna socioekonomiska skillnader.

Hur tolkar ni svaren i undersökningen?

– Det kan handla om att kvinnor i högre utsträckning arbetar med 
omsorg och utbildning, vilket kan ge dem en större tilltro till åtgärder 
som att förbättra skolan och jämna ut inkomstskillnader.

– De tar fortfarande oftare hand om barn, vilket kan ge en ökad 
förståelse för vikten av goda uppväxtvillkor. Kvinnor får också lära sig 
att vara mer omsorgsinriktade än män, säger Eva-Karin Gardell.

John Falkirk
john.falkirk@dn.se "
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”Vi behöver nya lagar för att garantera 
våra äldre trygghet”
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

" DN. DEBATT 201026
Resursförstärkningar till äldreomsorgen som Centerpartiet, 
tillsammans med regeringen, genomfört måste följas upp av en än 
tydligare lagstiftning. Så att vi garanterar våra äldre en trygg, 
säker och nära vård, utifrån en individuell bedömning. Det är 
bara så vi kan bygga ett starkare samhälle och ta Sverige framåt, 
genom krisen, skriver Annie Lööf (C) och Anders W Jonsson (C).

Pandemins effekter på Sverige har varit många och svåra. En av de 
mest påtagliga och samtidigt också allvarligaste är hur antalet avlidna i 
Sverige skiljer ut sig från många andra länder och att det i dessa höga 
dödstal finns en mycket stor andel äldre. Just den grupp som vi som 
samhälle skulle skydda särskilt. Det kan inte kallas för något annat än 
ett misslyckande. Ett misslyckande som inneburit ett mänskligt lidan-
de och en gränslös sorg för alla som förlorat en närstående.

Men i detta misslyckande avslöjas också rutiner och direktiv i äldre-
omsorgen där respekten för människovärdet och för den enskilda 
individens frihet, i allt för många fall, tycks ha gått förlorat.

Ett antal uppmärksammade avslöjanden har visat oss hur verkligheten 
sett ut för alltför många av våra äldre under de senaste månaderna. 

Berättelser om hur anhöriga tvingats riva upp himmel och jord för att 
deras föräldrar skulle få rätt till läkarvård. Hur deras insats varit 

avgörande för att rädda den anhöriges liv. Beskrivningar av hur beslut 
som fattats och rutiner som ändrats, på oklara medicinska grunder, lett 
till att äldre på våra särskilda boenden inte fått den vård man har rätt 
till. Hur man frångått enskilda bedömningar av äldres hälsa och till 
och med fattat beslut om att gå från botande till palliativ vård, utan en 
ordentlig dialog med patienter och anhöriga. Vittnesmål som både 
upprör och skrämmer men som i vissa fall också direkt strider mot 
gällande lagstiftning.

Vi kan inte acceptera den här typen av allvarliga brister i vården och 
omsorgen av våra äldre. Individens rätt till trygg vård måste alltid 
komma främst. Det är uppenbart att det krävs ett antal förändringar för 
att skydda våra äldre bättre och för att bygga Sverige starkare som 
land.

Centerpartiet vill därför:

1 Skärpa hälso- och sjukvårdslagen. Så att god vård kan ges överallt 
där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet. Det vill säga även i 
hemmet och inom äldreomsorgen.

Under de senaste månaderna har vi sett hur detta har brustit. Hur äldre 
har fått adekvat vård först om och när de skickats i ambulans till 
akuten, trots att man haft tillgång till sjuksköterska och undersköterska 
på boendet. Så får det inte gå till.

Vi har i dag lärt hur viktigt det är med tidiga insatser mot covid-19, 
med syrgas mot hög feber, blodförtunnande medel, antibiotika och 
vätskebehandling. Den typen av behandling ska komma den som 
behöver det till godo oberoende av i vilken typ av boende den äldre 
lever sitt liv.
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Sjuksköterskor och undersköterskor på äldreboenden måste ges ett 
större ansvar och en bredare delegation att ge vård till våra äldre. Det 
handlar om välutbildad, kvalificerad personal som skulle kunna göra 
stor skillnad, snabbt och på ett tryggt sätt för de boende. På flera håll i 
landet fungerar detta väl i dag, men fortfarande finns alltför stora 
skillnader.

Centerpartiet vill se en tydligare lagstiftning, som ställer högre krav på 
kommuner och regioner att komma överens om hur mer avancerad 
sjukvård ska kunna erbjudas på samtliga särskilda boende i Sverige.

2 Betona hur viktigt det är att all vård utgår från en enskild bedömning 
av berörd patient. Oavsett ålder eller livssituation. Det utgör en 
grundsten i svensk sjukvård likväl som i god läkaretik. Rapporterna 
om att äldre, bara för att de bor på ett särskilt boende, är en del i ett 
kollektiv och därför har fått en viss typ av behandling är helt 
oacceptabla.

Extra angeläget är det i situationer där beslut ska fattas om att övergå 
från botande till palliativ vård, alltså vård i livets slutskede. Ett sådant 
beslut måste fattas i dialog med patient och dennes anhöriga, på plats 
och med möjlighet till samtal och reflektion. Det är inte ett beslut man 
tar över telefon, digitalt eller, som i de värsta fall som uppdagats, till 
och med utan en ordentlig dialog med anhöriga. Om Socialstyrelsens 
glasklara direktiv på det området inte följs är det uppenbart att vi 
behöver skärpa lagstiftningen här.

3 Se en helt ny lagstiftning som säkerställer att hemsjukvård blir 
likställd övrig vård och att det enda som särskiljer vårdutövandet är 
platsen den bedrivs på. Kunskapen om viruset var låg när pandemin 
först nådde Sverige. Trots detta hanterade vården och omsorgen 

situationen på ett, i många delar, imponerande sätt. Man skalade upp 
sin kapacitet och arbetade dygnet runt, under stora påfrestningar. Det 
finns många exempel runt om i landet på verksamheter som fungerat 
mycket väl och där såväl ledarskap som utförandet av vården eller 
omsorgen har varit kvalitativt, effektivt och lyckat.

Men svensk välfärd är inte starkare än sin svagaste länk. Tryggheten 
och möjligheten till hjälp, stöd och vård måste vara likvärdig över hela 
landet. Därför är det av yttersta vikt att de uppenbara fel och brister 
som nu uppdagats i omsorgen av våra äldre tas på allvar, inte minst i 
ett läge där vi återigen ser en ökad smittspridning. Det ansvaret ligger 
hos regeringen.

Vi förutsätter att regeringen snarast återkommer med förslag på 
lagförändringar som försäkrar att personer boende på särskilt boende 
får bättre förutsättningar för individuellt anpassad vård, och att de kan 
få kvalificerad vård med syrgas och dropp även på äldreboendet. Samt 
att hemsjukvård likställs med övrig vård och att det enda som 
särskiljer är platsen vården utförs på.

Ett ansvarstagande ledarskap bygger på förmågan att agera utifrån hur 
verkligheten ser ut. För Centerpartiet är det helt uppenbart att de 
kraftfulla resursförstärkningar till äldreomsorgen som vi, tillsammans 
med regeringen, genomfört nu också måste följas upp av en än 
tydligare lagstiftning. Så att vi garanterar våra äldre en trygg, säker 
och nära vård, utifrån en individuell bedömning. Det är bara så vi 
bygger ett starkare samhälle och tar Sverige framåt, genom krisen.

Annie Lööf (C), partiledare
Anders W Jonsson (C), vice partiledare "
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”Sverige behöver ett nationellt 
vaccinprogram för äldre”
TISDAG 27 OKTOBER 2020

"DN. DEBATT 201027
Tusentals äldre har blivit svårt sjuka eller avlidit på grund av 
covid-19. Ändå avstår regeringen från att införa ett nationellt 
vaccinationsprogram mot influensa och mot pneumokocker som 
skulle kunna rädda livet på många äldre. Regeringens passivitet 
är obegriplig, skriver företrädare för tre pensionärsorganisationer 
och branschorganisationen Lif.

Sverige tillhör tyvärr de länder i världen som hittills haft högst dödlig-
het på grund av covid-19 i relation till befolkningsstorlek. Det är 
framför allt bland sköra äldre som livet förkortats. Just nu sätts hoppet 
till att det flertal vaccinkandidater som är under utveckling ska få stopp 
på pandemin. Beskeden från regeringen har varit kraftfulla – inget ska 
få stå i vägen för att vi i Sverige ska få tillgång till olika vacciner så 
snart de är godkända och kan levereras. Dessa besked ser vi positivt 
på. Just därför blir det extra svårt att förstå varför regeringen inte 
beslutar om vaccinationsprogram för effektiva vacciner som redan 
finns tillgängliga.

Flera skäl talar för vaccinering av äldre mot influensa och mot 
pneumokocker. Särskilt nu under pandemin. När en bakteriell 
infektion uppträder som komplikation till en virusinfektion i de övre 
luftvägarna är det i regel pneumokocker som ligger bakom. 

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar vaccination mot 
respiratoriska sjukdomar.

I Danmark meddelade folketinget i mars att personer som är 65 år eller 
äldre och riskgrupper ska skyddas mot pneumokocker genom 
kostnadsfri vaccination. Syftet med det nya vaccinationsprogrammet, 
som även innehåller vaccination mot influensa, är att minska antalet 
sårbara patienter som drabbas av allvarliga sjukdomar. Dessutom 
hjälper reformen till att förhindra överbelastning av sjukvårdssystemet 
under coronapandemin.

Ytterligare ett argument för vaccinationer är att de minskar 
förekomsten av infektioner, och frånvaron av infektioner minskar i sin 
tur användningen av antibiotika. Att minska antibiotikaresistensen bör 
vara en prioriterad fråga i för regeringen.

På regeringens bord ligger ända sedan 2016 ett färdigutrett förslag till 
vaccinationsprogram från Folkhälsomyndigheten. Vaccination av 
personer över 65 år mot influensa och pneumokocker minskar 
smittspridning eller sjukdomsbörda och är samhällsekonomiskt 
kostnadseffektivt. Folkhälsomyndigheten rekommenderade regeringen 
att ge alla äldre och andra riskgrupper tillgång till vaccinerna 
kostnadsfritt och oberoende av vilken region man bor i. På så sätt 
bidrar man till en jämlik sjukvård.

Nu står vi inför årets influensasäsong. Den kommer liksom tidigare år 
tyvärr att föra med sig att många sköra äldre avlider. Exakt hur många 
som avlider på grund av influensa varje år är osäkert eftersom det inte 
registreras som dödsorsak. Socialstyrelsen anger 500–700 personer per 
år. Enligt Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens statistik 
insjuknar ungefär 1 500 personer varje år i Sverige i 
pneumokocksjukdom. Av dessa avlider 1–2 procent.
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Pneumokockvaccin ingår sedan 2009 i det allmänna vaccinationspro-
grammet för barn, vilket har gett tydliga effekter genom att ta bort de 
varianter av bakterierna som vaccinet innehåller från att cirkulera i 
samhället. Men äldre behöver skyddas mot andra varianter av 
pneumokocker och det är möjligt med vaccination. Äldre behöver 
precis som barn skydd mot pneumokocksjukdom.

Många dör i förtid helt i onödan. Under förra influensasäsongen 
vaccinerades bara drygt hälften, 53 procent, av alla över 65 år mot 
influensa. För vaccination mot pneumokocker finns inget heltäckande 
register och säkra data, men vaccinationsgraden är lägre än för 
influensa. Avsaknaden av nationella vaccinationsprogram leder till 
stora ojämlikheter över landet. Vissa regioner står för vaccinkostnaden 
men i andra får man själv betala. Det är glädjande att se att alla 
regioner detta år kommer att erbjuda influensavaccination kostnadsfritt 
för riskgrupper, men priset för pneumokockvaccination för den 
enskilde fortsätter att skilja sig kraftigt åt mellan regionerna.

Men detta är inte enbart en fråga om att alla ska ha råd med vaccinet 
och att vården därmed ska bli mer jämlik. Ett införande av nationella 
vaccinationsprogram mot influensa och pneumokocker skulle innebära 
att det i hela landet byggs upp en fungerande infrastruktur för 
exempelvis kallelser, genomförande av vaccination och uppföljning 
via register – på samma sätt som för barnvaccinationsprogrammen. 
Vaccinationstäckningen skulle öka, vilket i sin tur minskar behovet av 
sjukhusvård, och ger mindre lidande och förtida död.

Region Norrbotten erbjuder sedan influensasäsongen 2018/19 alla 
äldre att kostnadsfritt vaccineras mot invasiv pneumokocksjukdom. 
Sjukvården i Norrbotten passar på att erbjuda detta varje gång en 
ovaccinerad person är på besök inom vården, året runt, oavsett 
anledning. Den tydliga effekten av detta målmedvetna arbete är att 
Norrbotten nu har en hög täckningsgrad mot invasiv 
pneumokocksjukdom, cirka 50 procent.

Sverige har tidigare varit ett föregångsland för vaccinationsprogram, 
och vi har alla förutsättningar att återta den positionen. Det råder 
närmast total enighet om fördelarna med vaccinationsprogram inom 
den medicinska professionen och bland beslutsfattare. Även det 
folkliga stödet för vacciner är fortsatt mycket starkt, trots all 
diskussion och uppmärksamhet kring vaccinskepticism.

Regeringen lade nyligen fram den mest expansiva budgetpropositionen 
någonsin. Men inte heller denna gång innehöll budgeten någon 
satsning på ett nationellt äldrevaccinationsprogram mot influensa och 
pneumokock. I stället uttalade socialministern en förhoppning om att 
regionerna ska förstå betydelsen av vaccination för äldre och 
riskgrupper och erbjuda dem detta. Med andra ord tycks regeringen 
kunna leva med skillnader i vaccination och hälsa som beror på i 
vilken region du råkar bo och hur tjock din plånbok är.

Som företrädare för Sveriges tre största pensionärsorganisationer samt 
som företrädare för de företag som utvecklar och levererar vacciner 
menar vi samstämt att regeringen måste införa ett nationellt 
vaccinationsprogram mot influensa och pneumokocker. Sveriges äldre 
har rätt till en jämlik behandling. Vi har ännu inte gett upp hoppet om 
att regeringen ska stå upp för den grundläggande principen i svensk 
hälso- och sjukvård – också när det gäller vaccination till äldre.

Christina Tallberg, ordförande, PRO
Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna
Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande, SKPF Pensionärerna
Anders Blanck, vd, Lif – de forskande läkemedelsföretagen " 
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”Att gynna småföretag är en missriktad 
politik”
DN ONSDAG 28 OKTOBER 2020

"DN. DEBATT 201028
Små företag har lägre produktivitet än större och lämnar inget 
särskilt bidrag till sysselsättningstillväxten. I själva verket är en 
hög andel egenföretagare i arbetskraften ett tecken på låg 
ekonomisk utvecklingsnivå. Det är hög tid att ompröva politiken i 
ett land som redan rankas som ett av de mest företagsvänliga i 
världen, skriver Per Molander.

I stora delar av världen ses småföretag som grunden för det materiella 
välståndet. Oberoende av partifärg har amerikanska presidenter – 
Carter, Reagan, Clinton och andra – beskrivit småföretagen som 
ekonomins ryggrad. Inom EU drivs särskilda program för små och 
medelstora företag, till exempel expertsupport inom 48 timmar. 

Sverige är inget undantag. Under lång tid har både närings- och 
skattepolitik drivits och förändrats med hänvisning till småföretagens 
särskilda behov, så även i den så kallade januariöverenskommelsen.
De angivna motiven för denna politik är överallt desamma. 

Småföretag är avgörande för sysselsättningsskapande och innovation. 
De är mer produktiva än stora företag. En stor och växande skara av 
egenföretagare är en garanti för en livskraftig demokrati.

Dessvärre är alla dessa påståenden felaktiga. Som ekonomerna Robert 
Atkinson och Michael Lind visar i boken ”Big is beautiful” (MIT 

Press 2018) har småföretagen ingen framskjuten roll i sysselsätt-
ningstillväxten. Deras bidrag till innovationer är svagare än 
storföretagens, och de har lägre produktivitet än större företag. Riktigt 
stora innovationer som exploateringen av rymden och uppbyggnaden 
av internet har över huvud taget inte gjorts av företag utan i statlig 
regi. Atkinson och Lind behandlar främst USA och andra industri-
länder, men bilden bekräftas för låg- och medelinkomstländer i en 
färsk rapport från Världsbanken (Ciani et al, ”Making it big”).

Sambandet mellan egenföretagande och ekonomisk utveckling inom 
OECD-gruppen är entydigt: länder med högre andel egenföretagare i 
arbetskraften befinner sig på en lägre utvecklingsnivå. En procent-
enhets ökning motsvarar en sänkning av bnp per capita med närmare 
12 000 kronor. Sveriges andel ligger snarast över den förväntade givet 
bnp per capita. Riktigt höga andelar egenföretagare finner man i 
utvecklingsländerna. I centralafrikanska Burundi är närmare 90 
procent av arbetskraften egen- eller familjeföretagare.

Förklaringen till det negativa sambandet mellan egenföretagande och 
utvecklingsnivå ligger i att produktiviteten i företag i olika storleks-
klasser (mervärde per anställd) växer stadigt med företagets storlek. 

Inom EU har företag med mer än 250 anställda drygt 60 procent högre 
produktivitet än företag i intervallet 0–9 anställda (källa Eurostat). En 
invändning skulle kunna vara att stora företag har marknadsmakt som 
kan utnyttjas för att driva upp priser och vinster som inte motsvaras av 
faktisk produktivitet. Det kan vara sant för mycket stora företag, men 
den gräns som används inom EU (250 anställda) innebär att kategorin 
större företag omfattar också företag med måttlig storlek. 

Produktivitetsskillnaden är alltså genuin.
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Nettobidraget till sysselsättningen från småföretagen är inte exceptio-
nellt. Det startas många småföretag varje år, men många försvinner 
också. Föreställningen om den ensamma företagaren som startar i ett 
garage och bygger upp ett transnationellt företag är mer folklore än 
typisk verklighet. Bland företagen i höginkomstländerna med mer än 
100 anställda startade uppemot två tredjedelar med minst 20 anställda. 
De som startat i blygsam omfattning har som regel varit beroende av 
större företag i inledningen av sin historia, på det sätt som exempelvis 
Apple var av Xerox.

Bland dem som överlever längre är det dessutom långt ifrån alla som 
är inställda på att växa. Det gäller exempelvis dem som går från 
anställning i ett större företag till egenföretagande med den tidigare 
arbetsgivaren som enda kund, något som blivit möjligt sedan kravet på 
mer än en kund togs bort. Det som driver övergångar av det här slaget 
är arbetsgivarens intresse att bli av med arbetsgivaransvaret och den 
anställdas intresse av lägre skatt – en effekt av den gynnsammare 
beskattningen av fåmansföretag (de så kallade 3:12-reglerna). Någon 
ny sysselsättning genereras inte på detta sätt.

I januariöverenskommelsen talas om växande företag som en särskild 
kategori värd stöd. Men de subventioner som har införts gäller alla 
företag, oavsett om de växer eller inte, och lider därför av höga 
dödviktskostnader. Den åsyftade effekten, sysselsättning eller tillväxt, 
blir kostsam att nå. Det torde dessutom vara omöjligt att utforma ett 
stöd till växande företag som inte lätt manipuleras, bortsett från bristen 
på logik: om ett företag växer, försvagas ju argumentet för stöd.

Det finns en baksida av denna företagsstimulerande politik: 

brottslighet. Om man underlättar bildning och drift av företag, gäller 
det också företag med kriminell inriktning. Ekobrottsmyndigheten har 
i sina lägesbilder pekat på att företag i växande utsträckning används 
som instrument för brottslig verksamhet. Enskilda hushåll, seriösa 
företag och samhället i stort drabbas. Både existerande företag och 
sådana som bildas i kriminellt syfte medverkar. Typiska brott är 
penningtvätt, bidragsbrott, punktskattebrott och momsbedrägerier. Den 
oreglerade arbetskraftsinvandringen har öppnat för multikriminell 
verksamhet – exploatering av arbetskraft, skattebrott och arbetsmiljö-
brott. Ofta blandas laglig och kriminell verksamhet, vilket försvårar 
arbetet för de rättsvårdande myndigheterna.

Förändringar som bidragit till utvecklingen är borttagen revisionsplikt 
för mindre företag, sänkta krav på aktiekapital och en allmänt strikt 
upprätthållen kommersiell sekretess. Borttagen revisionsplikt har ökat 
risken för förfalskade årsredovisningar, dokument som bildar underlag 
för kreditupplysning och därmed utsätter andra företag för risker. 

Reformen har ifrågasatts av Riksrevisionen (rapport 2017:35). De 
successivt sänkta kraven på aktiekapital underlättar också kriminell 
verksamhet. Den senaste halveringen av kravet ifrågasattes till och 
med av företagarnas egen intresseorganisationer (Dagens Industri 2/4 
2019). Den strikta kommersiella sekretessen försvårar för myndighe-
terna att dela information som skulle kunna användas för att förebygga 
brott och lagföra kriminella aktörer.

Den amerikanska tidskriften Forbes rankade 2017 Sverige som 
världens mest företagsvänliga land. Andra oberoende bedömningar av 
förutsättningarna för investeringar och företagande gjorda av 
Världsbanken och World economic forum kommer till liknande 
slutsatser. Mot bakgrund av det och vad som ovan sagts ter det sig 
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svårt att placera ännu gynnsammare villkor för företagande högt på 
den politiska agendan. Det finns andra och mer angelägna ändamål 
som får stå tillbaka i en sådan prioritering, trots att exempelvis en hög 
utbildningsnivå i arbetskraften och en väl fungerande infrastruktur är 
minsta lika viktiga faktorer för landets konkurrenskraft som reglerna 
för företagsbildning och företagsbeskattning, samtidigt som de bidrar 
till ökad jämlikhet.

De fakta om de små företagens begränsade betydelse för tillväxten 
som sammanfattats ovan är måhända nyheter för många. För andra bör 
de vara välkända. Att man ändå driver politik med dessa argument 
torde hänga samman med att förled som ”små” och ”familj” väcker 
sympati hos läsare och åhörare och därför strategiskt möjliggör en 
politik som ytterst har andra syften.

Per Molander, tekn dr, ordförande i Jämlikhetskommissionen, 
tidigare generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen"

”EU-skatter behövs för att bryta växande 
ojämlikhet”
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

"DN. DEBATT 201029
Medvetna politiska beslut har lett till en växande ojämlikhet i 
Sverige. Den mest omvälvande samhällsförändringen på flera 
decennier. Ojämlikhet sliter sönder samhället och hämmar 
tillväxten. För att vända utvecklingen krävs att Socialdemokra-
terna omprövar synen på internationella skattesamarbeten, 
skriver Thomas Piketty och företrädare för S-studenter.

Problemet med den växande ojämlikheten lyfts från allt fler håll, men 
än har inget skett eller gjorts för att bryta denna utveckling. 

Ojämlikheten ökar ännu och Sverige sticker ut som det land där 
ojämlikheten ökar snabbast. Sverige var en gång i tiden världens mest 
jämlika land, men i dag är storleken på föräldrarnas plånbok en 
avgörande faktor för ett barns framtid.

Vi menar att Sverige och den svenska socialdemokratin kan och bör 
vända trenden. Detta genom internationella skattesamarbeten. Om 
Sverige och de andra medlemsländerna tillät Europeiska unionen att 
samla in vissa skatter skulle kapplöpningen mot botten upphöra. Men 
om ett europeiskt samarbete ska bli möjligt måste Socialdemokraterna 
ompröva delar av sin EU-politik. Socialdemokraterna har historiskt 
motarbetat fördjupat skattesamarbete inom unionen men det är dags att 
inse att Sverige inte förmår att bekämpa de växande klyftorna på egen 

204



hand. Endast tillsammans med Europa är Sverige starkt nog att kräva 
en rättvis beskattning.

Det finns flera orsaker till att utvecklingen har varit extrem i Sverige. 
Både nationellt och internationellt har värdet på kapitaltillgångar stigit 
fort. Dessutom har de senaste decenniernas skattepolitik fört Sverige 
från en rättvis välfärdsregim till en ojämlikhetsregim. Svenska 
regeringar, till höger och till vänster, har tagit politiska beslut där 
skatter och avgifter för de mest välbärgade i samhället har sänkts eller 
avskaffats. Exempel på detta är sänkt fastighetsskatt och möjlighet att 
omvandla högt beskattade arbetsinkomster till lågt beskattade 
kapitalinkomster. Som följd har välfärden fått mindre resurser och 
klyftorna har ökat.

Sverige måste tillbaka till ett samhälle där alla medborgare bidrar efter 
förmåga. Det är inte rimligt att de rikaste blir rikare samtidigt som 
välfärden går på knäna. Om de extrema orättvisorna i skattesystemet 
inte åtgärdas är risken att såväl välfärdens finansiering som 
skattesystemets legitimitet undermineras.

Högre kapitalskatter hade skapat ett rättvisare skattesystem och skapat 
mer jämlikhet. Sveriges kapital är i dag centrerat till de absolut rikaste 
i landet. 2018 gick 65 procent, motsvarande 190 miljarder kronor, av 
Sveriges samtliga kapitalinkomster till den rikaste hundradelen i 
landet. Genom att höja de svenska kapitalskatterna finns det möjlighet 
att omfördela mer, minska ojämlikheten och ge mer resurser till 
välfärden. På motståndarsidan finns det de som anser att denna sortens 
tänk är farligt för svensk ekonomi. I huvudsak är det två argument som 
upprepas till ojämlikhetsregimens försvar.

Det första argumentet som ofta hörs i debatten är att lägre skatt för de 
extremt rika leder till mer investeringar. Tanken är att de mest 
välbärgade kommer att använda sin växande förmögenhet till att 
återinvestera i sina företag. Detta skulle i sin tur skapa både arbete och 
tillväxt. Dessvärre är den skimrande bilden av ökade klyftor falsk. I 
verkligheten finns inget samband mellan en förmögnare överklass och 
ökade investeringar.

Detta för oss vidare till det andra argumentet, nämligen risken för ökad 
skattesmitning. Sverige är ett litet land i en värld av stora finansiella 
flöden. Detta gör Sverige utsatt för kapitalflykt av förmögna individer 
och skatteplanering av bolag. Varför skulle någon välja att placera sina 
tillgångar i Sverige när de med ett knapptryck kan skicka pengarna till 
ett skatteparadis? Varför skulle ett bolag välja att betala bolagsskatt i 
Sverige när vinsterna kan skickas till lägre beskattning på Cayman-
öarna? Oron för skattesmitning sträcker sig långt över partigränserna 
och har slagit rot i såväl högern som Socialdemokraterna.

I en globaliserad värld gör svenska politiker rätt i att oroa sig för rika 
individers skattesmitning. Forskning har visat att nästan en tiondel av 
all förmögenhet är gömd i skatteparadis och rika svenskar gömmer 
uppskattningsvis 600 miljarder svenska kronor i dessa. Detta innebär 
att alla EU:s länder går miste om stora skatteintäkter. En uppskattning 
av den franske nationalekonomen Gabriel Zucman är att EU-länderna 
förlorar 600 miljarder svenska kronor skatteintäkter årligen – mer än 
halva den svenska statsbudgeten.
                         
Därtill uppskattas skatteplaneringen hos multinationella bolag uppgå 
till nära 40 procent av deras årliga vinster, vilket gör att arbetare och 
hederliga skattebetalare får ta notan för aktieägare till storbolag som 
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Google, Facebook och Apple. Med en korrekt beskattning tros EU:s 
länder kunna öka sina intäkter från bolagsskatter med 15 procent.   
              
Grovt räknat hade detta för Sveriges del inneburit ungefär 20 miljarder 
årligen, vilket är nästan fyrdubbelt intäkterna den tidigare värnskatten 
bringade in.     
         
Att bara oroa sig för skattesmitning medan ojämlikheten skenar duger 
inte. Riksdagens politiker med Socialdemokraterna i spetsen måste 
inse att detta är en kamp som Sverige inte kan vinna ensamt. Det 
behövs internationella samarbeten och verktyg för att kunna 
genomföra rättvisa kapitalskatter.     
                    
Ett sådant verktyg är Europeiska unionen. Redan i dag ligger en 
mängd färdiga förslag på EU-kommissionens bord som skulle 
innebära ökad jämlikhet i Sverige och resten av Europa. Dessa förslag 
innefattar allt från beskattning av finanssektorn till en lägstanivå för 
bolagsskatter. Sverige bör verka för att bygga vidare på dessa förslag 
så att vi i framtiden kan återinföra rättvisa skatter på kapital. Genom 
internationellt samarbete kan en ny politisk regim byggas som verkar 
för jämlikhet i stället för splittring.         
 
Tyvärr har den svenska socialdemokratin närmat sig alla nya 
skattesamarbeten med stor skepsis. Det misstroende som delar av 
socialdemokratin hyst mot EU har försvårat alla försök att skapa ett 
rättvisare samhälle. I vissa fall har socialdemokrater till och med 
motarbetat förslag som skulle ha ökat jämlikheten i unionen och gett 
Sverige större kontroll över sin skattepolitik. Om Sverige någonsin ska 
lyckas bryta den rådande ojämlikhetsregimen måste Sveriges 
socialdemokrater ompröva sin syn på internationella skattesamarbeten.

Kommer Sverige att bli ett jämlikt land igen? Vi hoppas det. För det 
finns faktiskt goda skäl för Sverige att göra något åt den skenande 
ojämlikheten. Det skulle ge oss ett rättvisare och stabilare samhälle, 
där en människas framtid inte är en konsekvens av föräldrarnas 
plånbok. Men det kommer att kräva självrannsakan, inte minst från 
den svenska socialdemokratin.

Thomas Piketty, professor i nationalekonomi vid Paris school of 
economics
Jakob Segerlind, ekonomiskpolitisk talesperson S-studenter
Emma Fastesson Lindgren, Vice förbundsordförande S-studenter
Malin Malm, Förbundsordförande S-studenter "

"Artikeln har skrivits efter att Thomas Piketty gästade ett seminarium 
om nationalekonomi arrangerat av S-studenter. S-studenter och Piketty 
har en samsyn kring Sveriges rådande problem med växande 
ojämlikhet och möjliga lösningar för att bryta trenden. "
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”Regioner kan slippa hyra in vårdpersonal 
om viljan finns”

FREDAG 30 OKTOBER 2020

"DN. DEBATT 201030
På sex år har regionernas kostnader för att hyra in vårdpersonal 
fördubblats. Kostnaden för hyrd personal är ofta den dubbla 
jämfört med anställd personal. I en ny rapport visar vi hur 
regioner kan bryta beroendet av hyrpersonal. Frågan är nu om 
modet och viljan finns att göra detta, skriver Johan Enfeldt och 
Lisa Pelling, Arena Idé.

Trots stora ansträngningar för att minska kostnaderna för hyrpersonal 
har regionernas kostnader för inhyrd vårdpersonal fördubblats från 2,8 
till 5,4 miljarder kronor på bara sex år. Kostnaderna för hyrpersonal är 
inte sällan upp till 100 procent högre än kostnaden för egen personal. 
Det dränerar vården på resurser. Användningen av hyrpersonal har 
dessutom stora negativa konsekvenser för den övriga personalens 
arbetsmiljö.

I en ny rapport från Arena Idé visar vi att det i dag finns både kunskap 
om och konkret erfarenhet av hur beroendet av hyrpersonal kan brytas. 
Vi har granskat samtliga regioners avtal med bemanningsföretag. Vi 
har gått igenom prislistor och upphandlingsunderlag, och vi har 
jämfört regionerna med varandra.

Av genomgången drar vi tre slutsatser:

1 De kommersiella villkoren för bemanningsföretagen måste ändras. 
Västra Götalandsregionen (VGR) har på kort tid kraftigt minskat 
kostnaderna för hyrpersonal. Man har minskat behoven av att hyra in 
personal genom att skapa personalpooler och genom att förbättra 
villkoren för den egna personalen. För att se till att den egna 
personalen alltid används i första hand har man centraliserat 
beställningarna av hyrpersonal.

Det som verkar ha gett mest och snabbast effekt är dock att man skärpt 
avtalen med bemanningsföretagen. Avtalstiderna har kortats, och VGR 
har minskat företagens möjligheter till försäljning genom att avtala om 
att bemanningsföretagen endast passivt får svara på förfrågningar. 

Dessutom har VGR börjar tillämpa viten mot oseriösa företag och 
otillåtet agerande. Trots att det nya arbetssättet inte gällt under hela 
2019 minskade kostnaderna för hyrpersonal med 14 procent eller 84 
miljoner kronor under förra året.

2 Regionerna kan och bör undvika att skapa en marknad för hyrperso-
nal. I rapporten gör vi en jämförelse mellan Region Örebro och Region 
Uppsala. Regionerna har flera likheter: Örebro har cirka 300 000 
invånare, Uppsala är lite större med cirka 380 000. Båda har ett 
universitetssjukhus och två mindre sjukhus. 2013 uppgick kostnaderna 
för hyrpersonal i båda regionerna till ungefär 70 miljoner kronor, så 
gott som uteslutande för hyrläkare. Utvecklingen sedan dess skiljer sig 
dramatiskt.

Efter sex år har Region Örebro fortfarande inga kostnader för inhyrda 
sjuksköterskor. I Region Uppsala har kostnaden för hyrsjuksköterskor 
ökat från praktiskt taget noll till 160 miljoner kronor per år. Genom att 
handla upp ramavtal skapade Region Uppsala en marknad för 
hyrsjuksköterskor. Det gjorde inte Region Örebro. Genom att jämföra 
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tillgången på sjuksköterskor som arbetar i de två regionerna kan vi 
dessutom visa att Region Uppsalas kostsamma inhyrning från 
bemanningsföretag inte gett några fördelar i form av tillgång till fler 
sjuksköterskor. I båda regionerna fanns år 2013 drygt 1 200 sjuk-
sköterskor per 100 000 invånare. Andelen är densamma i dag.

Exemplet visar dels hur viktigt det är att inte skapa en marknad, dels 
att den skapade marknaden inte självklart ger tillgång till mer personal.

3 De ofta omstridda karensreglerna är viktiga, alltså att regionerna inte 
hyr in personal som nyligen varit anställd i den egna regionen. Syftet 
med karensreglerna är att bemanningsföretagen inte ska tillåtas att 
först skapa brist på vårdpersonal i en region genom att rekrytera från 
ett sjukhus och sedan direkt hyra tillbaka den nyss rekryterade 
personalen till en högre kostnad. Bemanningsföretagen ska bistå vid 
kortsiktiga brister, inte bidra till att skapa långsiktig brist på vård-
personal. De flesta skattebetalare inser att karensregler är en rimlig och 
nödvändig marknadsmekanism i ett avtal som syftar till att lösa 
korttidsvakanser.

Både bemanningsföretagens branschorganisation Kompetensföretagen 
och företrädare för fackförbundet Vårdförbundet sprider ibland 
missuppfattningen att karensreglerna hindrar vårdpersonal att byta 
arbetsgivare. Så är det inte. Inget i reglerna hindrar någon att söka och 
ta ett jobb hos ett bemanningsföretag. Det är bemanningsföretagen 
som själva avtalat bort rätten att hyra tillbaka till samma region inom 
en fastställd tid.

Inget hindrar bemanningsföretaget att anställa någon och satsa sex 
månader på till exempel vidareutbildning eller på att hyra ut till privata 
vårdgivare inom samma region. Kompetensföretagen bedömer enligt 
Konkurrensverket att privata vårdgivare hyr in vårdpersonal för cirka 
en miljard kronor årligen (KKV 2020).

Under våren 2020 krävde Vårdförbundet att karensen för bemannings-
personal skulle tas bort för att lösa akuta personalbehov på grund av 
corona, vilket ledde till att Region Stockholm tillfälligt tog bort sina 
karensregler. Det är problematiskt på flera sätt:

Karenstiden ingår i avtalets förutsättningar och har alltså påverkan på 
prisnivån. Att ta bort karenstiden innebär att ensidigt ändra villkoren 
till leverantörens fördel. Om sådana ändringar ska göras måste 
rimligen priset sänkas samtidigt. Så skedde inte här.

Det finns mycket lite som tyder på att borttagna karensregler faktiskt 
frigör personal som väntar på uppdrag på grund av karens. Enligt 
Kompetensföretagen själva finns det inga sjuksköterskor som ”sitter 
och väntar på uppdrag”. Att ta bort karensreglerna riskerar alltså enbart 
att leda till att bemanningsbranschen ännu enklare kan hyra ut till 
samma region som man rekryterar ifrån.

Första halvåret 2020 minskade utgifterna för hyrpersonal, men mycket 
tyder på att en viktig orsak till det har varit minskade behov då många 
mottagningar haft få besök på grund av pandemin. Risken är att 
kostnaderna ökar igen när vården återgår till normalläge.

I dag finns kunskap om hur man kan bryta beroendet av kostsam 
hyrpersonal och använda inhyrd vårdpersonal enbart vid akuta brister, 
inte som ersättning för permanent personal. Frågan är om också modet 
och viljan finns att göra som Västra Götaland har gjort. Och om det 
finns krafter som håller emot och gör som Örebro när nya 
personalkategorier blir aktuella för inhyrning via bemanningsföretag.

Johan Enfeldt, rapportförfattare och tidigare sjukvårdspolitiker (L)
Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef, Arena Idé "
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”Pandemin visar att välfärden behöver en 
digital satsning”
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

"DN. DEBATT 201031
Under coronapandemin har kommuner och regioner behövt ändra 
arbetssätt. Omställningen till digitala lösningar har medfört stora 
kvalitetsförbättringar, men utvecklingsarbetet framåt begränsas 
av juridiska och tekniska förutsättningar och av investeringar. 
Därför krävs nu en nationell satsning, skriver Arion Chryssafis 
och Daniel Forslund, SKR.

Pandemin har fått fart på utvecklingen när digitala lösningar har varit 
det enda hållbara alternativet. Kommunerna och regionerna har fortsatt 
omställningen och den digitala utvecklingen av sina verksamheter, 
men omställningen begränsas av juridiska och tekniska förutsättningar 
och av kommunernas resurser. För att kunna ta nästa steg behövs ett 
delat ansvar för utvecklingen. Detta kan varken etableras eller 
finansieras av kommuner och regioner. Staten behöver ta ansvar för en 
nationell digital infrastruktur, för full utbyggnad av bredband och för 
principer och standarder för digitala samhällstjänster.

Konsultföretaget Pwc har på uppdrag av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) gjort en uppskattning av kostnaden för att digitalisera 
socialtjänsten, som ett exempel. Enbart de tekniska investeringar som 
krävs uppskattas till totalt 14,5 miljarder kronor.

Investering i digitalisering kostar men är ett nödvändigt långsiktigt 
hållbart alternativ för att kunna ha en god välfärd i hela landet även i 

framtiden. Kostnadsuppskattningen är en första bild, men visar tydligt 
att kommunsektorn inte kommer att ha möjlighet att klara hela 
investeringen på egen hand. SKR:s kongress antog i november 2019 
motionen om en Sverigeförhandling om välfärdens digitala infra-
struktur. Målet är att huvudmännen och staten gör gemensamma 
prioriteringar, lagändringar och samfinansierar nödvändiga investe-
ringar så att kompetensbehov och informationshanteringen inom 
verksamheter som socialtjänsten säkras.

En av välfärdens stora utmaningar är att den arbetsföra delen av 
befolkningen inte ökar i samma takt som de som behöver försörjas. 
För att klara det behöver vi arbeta på nya sätt, men vi behöver även 
förnya oss för att kunna möta de förväntningar som medborgarna har 
på en tillgänglig och modern socialtjänst.

Ökad digitalisering innebär helt nya möjligheter till självständighet, 
delaktighet och inflytande. Det kan underlätta vardagen för äldre, 
utsatta barn och unga kan snabbare komma i kontakt med social-
tjänsten, insatser kan ges i tidigare skede genom att upptäcka och 
hantera riskbruk eller psykisk ohälsa. Socialtjänstens medarbetare 
behöver fokusera på arbetet där de gör störst nytta, i kontakten med 
brukarna. Omställningen till digitala möten har varit framgångsrik. Det 
har visat sig lättare att etablera en första kontakt med till exempel 
ungdomar som haft lättare att öppna sig än vid ett traditionellt möte på 
socialkontoret.

Socialtjänsten har inte bara kontakt med individer som har behov av 
stöd, många kontakter sker även med Polisen, Försäkringskassan, 
Statens institutionsstyrelse, hälso- och sjukvården eller med andra 
kommuners socialtjänst där det dagligen utbyts mängder av 
information. Det låter självklart att socialtjänsten ska kunna 
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kommunicera digitalt och enkelt kunna dela uppgifter på ett säkert sätt. 
Men så ser inte verkligheten ut på grund av lagstiftning.

I dag måste socialtjänsten faxa information till andra aktörer i brist på 
en säker digital informationshantering. Kommuner måste pendla 
mellan digital och analog hantering, vilket resulterar i tidskrävande 
dubbelarbete för många handläggare.

Vidare skulle data och information kunna användas för att tillsammans 
samverka och arbeta förebyggande i till exempel utsatta områden. Till 
skillnad från andra nordiska länder har Sverige en sekretesslagstiftning 
som gör det svårt att använda data på ett meningsfullt sätt i det 
förebyggande arbetet och tidiga insatser. Med en ändrad lagstiftning 
kan den personliga integriteten skyddas utan att hindra möjligheten att 
upptäcka problem tidigt och därmed kunna erbjuda tidiga insatser.

För att brukare ska få ett gott bemötande och känna sig trygga med att 
besluten fattas på rätt grund krävs att socialtjänstens medarbetare har 
tillgång rätt information. Med digitala lösningar kan socialtjänsten 
arbeta effektivare, följa upp insatser bättre och ge mer likvärdiga 
bedömningar.

En grundläggande förutsättning för ett digitalt inkluderande samhälle 
är möjligheten att skaffa sig en e-legitimation för privat användning. 
Alla ska kunna komma åt e-tjänster samtidigt som den personliga 
integriteten skyddas. E-legitimation för medarbetare i tjänsten behövs 
också för att få behörighet till informationen utifrån roll och funktion. 
Staten behöver ta ansvar för infrastruktur för både e-legitimering och 
e-underskrifter.

Ny teknik och digitalisering är avgörande för kommuner för att skapa 
en tillgänglig socialtjänst där vi kan möta medborgare och brukare där 
de befinner sig. För att kunna nå dit krävs det målmedvetna och 
långsiktiga satsningar. Staten behöver tillsammans med vår sektor 
upprätta en plan för den omställningen. Sveriges kommuner kan inte 
genomföra den digitala omställningen på egen hand, men vi kan bidra 
med kunskap och vilja. Nu är det dags för staten att kroka arm med oss 
och genomföra en nationell satsning på hela välfärdens och 
socialtjänstens digitalisering.

Arion Chryssafis, ordförande i SKR:s beredning för socialpolitik och 
individomsorg
Daniel Forslund, ordförande i SKR:s beredning för digitalisering "
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”Ge forskningen skydd mot antidemokraterna”

SÖNDAG 1 NOVEMBER 2020

"DN. DEBATT 201101
Forskningens frihet har ett svagt grundlagsskydd. I 
regeringsformen finns bara en hänvisning till en helt vanlig lag, till 
högskolelagen. När en ny forskningsproposition inom kort 
presenteras vore det bra om statsrådet reflekterade över den 
globala demokratins allvarliga läge och samtidigt aviserade ett 
starkare grundlagsskydd för forskningen, skriver Leif Lewin.

Sällan har framtiden tett sig så ljus som vid senaste sekelskiftet. Det 
skulle möjligen ha varit precis ett hundra år tidigare, då nyårs-
klockorna ringde in den tusenåra fred man väntade sig att 1900-talet 
skulle medföra. För tjugo år sedan stod demokratin globalt starkare än 
någonsin. Diktaturerna hade trängts tillbaka. Det kalla kriget var slut. 
Författaren och statsvetaren Francis Fukuyama förklarade att historien 
kommit till ett slut: vi hade nått fram till den liberala demokratin, 
historiens förutbestämda slutstation.

Men ännu en gång har vi blivit besvikna. Nya strider bröt ut vid det 
sönderfallande ryska imperiets sydgräns. En helt ny typ av krig, kriget 
mot terrorismen, eskalerade efter attacken mot World trade center i 
New York. Och inre fiender har börjat underminera demokratin och 
fört utvecklingen i auktoritär riktning.

När V-Institutet (”Varities of democracy”) vid Göteborgs universitet 
tecknar denna dystra bild, tar forskarna inte bara fasta på demokratins 
båda grundläggande principer allmän rösträtt och fri åsiktsbildning. 
Båda är ju lika viktiga och förutsätter varandra: allmän rösträtt utan fri 

åsiktsbildning kan leda till totalitarism, fri åsiktsbildning utan allmän 
rösträtt till ett privilegiesamhälle. Nej, de grundläggande principerna 
preciseras i en rad olika indikatorer på vilka reella möjligheter som 
finns att verkligen utöva rättigheterna och kartlägger hur valen 
organiseras, om föreningsfriheten respekteras, vilka villkor som gäller 
för massmedierna, om domstolarna står självständiga till makthavarna, 
om universiteten fått behålla sin frihet.

Allt färre länder visar sig vara oanfrätta. Och räknar man inte länder 
utan antalet medborgare, pekar kurvorna ännu mera brant nedåt helt 
enkelt därför att de auktoritära tendenserna är särskilt påfallande i 
befolkningsmässigt stora länder som Kina, Ryssland, Indien och USA. 
Hur kan vi skydda oss från denna utveckling?

Grundlagarna är tänkta att erbjuda ett sådant skydd. I grundlagarna 
fastslås de värden som varje land anser särskilt viktiga och 
grundlagarna ska därför vara svåra att ändra.

Världens konstitutioner ser mycket olika ut. I allmänhet är de rätt kort-
fattade dokument, som lämnats orörda under lång tid, med 
statsskickets fundament formulerade på ett stilistiskt pregnant och 
slagkraftigt språk. Sveriges regeringsform från 1974 avviker från detta 
mönster. Kontrasten kunde inte gärna vara större mot den gamla 
grundlagen och dess memorial från 1809, vars målande språk fick 
mången rättslärds öga att tåras. Vår nya konstitution, däremot, är 
långrandig, pratig och detaljerad och har varit föremål för ständiga 
ändringar. När den infördes, sa elaka kommentatorer att den nya 
grundlagen föreskrev att Sverige skulle vara en demokrati – såvitt inte 
annat bestämdes i den lokala torgstadgan.
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Svenska politiker verkar ovilliga att använda grundlagen som skydd 
mot samtidens antidemokratiska och populistiska framstötar. För 
någon månad sedan misslyckades riksdagspartierna att enas om att ge 
public service ett grundlagsskydd mot politisk styrning.

Det var Moderaterna, som motsatte sig ett sådant skydd. Yttrande- och 
pressfriheten var redan tillräckligt garanterad med gällande 
lagstiftning, menade partiet som sa sig vilja ha ett ”smalare och 
vassare public service”. Men den formuleringen borde ha lett till att 
Moderaterna ställde sig positiva till en grundlagsreglering för det är 
som sagt just precis sådana koncisa principer som en grundlag ska 
innehålla.

Nu är det svårt att inte hålla med justitieministern, som – bortsett från 
de partitaktiska poängerna – under hänvisning till den auktoritära 
utvecklingen i Polen och Ungern uttryckte sin oro för att Moderaterna 
vid ett eventuellt regeringsskifte inte skulle hålla fast vid public 
service oberoende. För att inte tala om Sverigedemokraterna, skulle 
jag vilja tillägga.

Ett par veckor senare kunde vi på denna debattsida ta del av några 
juristers bekymmer över att Tryck- och yttrandefrihetskommittén ville 
göra ytterligare undantag i det grundlagsskyddade området för 
tryckfriheten. Utredningens betänkande bär den olycksbådande 
rubriken ”Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten” 
men är inte hela poängen med yttrandefriheten, löd artikelförfattarnas 
berättigade fråga, att skydda också det som inte är ”ändamålsenligt”?
Forskningens frihet har ett svagt grundlagsskydd. I regeringsformen 
2kap 18§ står det helt kort: ”Forskningens frihet är skyddad enligt 
bestämmelser som meddelas i lag” – man kunde kanske ha önskat sig 
en något litet mera entusiastisk skrivning.

Och är detta över huvud taget ett grundlagsskydd? Det är en hänvis-
ning, men en hänvisning till en helt vanlig lag, till högskolelagen.

Högskolelagen är nu ute på remiss, för regeringen har efter förslag 
från en utredning velat, högst lovvärt, främja den akademiska friheten. 
Inom Vetenskapsakademien tillstyrker vi naturligtvis denna förbättring 
men önskar i vårt remissvar ett tillägg om att inte bara forskningens 
utan också ”den högre utbildningens frihet” tryggas samt att denna 
grundsats föregår de allmänna uttalanden om lärosätenas skyldighet att 
främja hållbar utveckling, förståelse för andra länders förhållanden, 
jämställdhet, livslångt lärande med mera som nu inleder paragrafen.

Men detta är finlir, som knappast hörs i bruset från vår tids mäktiga 
auktoritära strömningar. Starkare skydd behövs. Nu mera än någonsin 
finns behov av att universitetens frihet klart och tydligt garanteras i 
regeringsformen. Den ska man som sagt inte ändra i hastigt mod. 

Förslaget måste vara noga berett. Inom kort väntar vi oss en ny 
forskningsproposition. Jag tycker det vore prydligt om vi då fick höra 
statsrådet något reflektera över det allvarliga läge som den globala 
demokratin hamnat i och universitetens möjligheter att bekämpa den 
faktaresistens som är förknippad med de auktoritära och populistiska 
tendenserna – samt annonsera ett starkare grundlagsskydd för 
forskningen.
Universiteten står i främsta stridslinjen mot den antidemokratiska 
utvecklingen. Studenterna är de första att fånga upp vad som rör sig i 
tiden. Det är 23-åringarna som demonstrerar och gör revolution och 
som följaktligen blir de första offren för den auktoritära ångvälten. En 
grundlag kan inte frälsa oss men det är den starkaste lag vi kan stifta.

Leif Lewin, professor emeritus i statskunskap vid Uppsala universitet"
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”Så kan modiga politiker lösa Sveriges 
lärarbrist”
MÅNDAG 2 NOVEMBER 2020

"DN. DEBATT 201102
År 2033 kommer det att saknas cirka 45 000 lärare. För att klara 
utmaningen föreslår vi ett kompletterande lärarprogram som 
ersätter dagens svårnavigerade ”alternativa vägar” till läraryrket. 
Om 5 procent av dem som har en relevant utbildning och de 
obehöriga i skolan vidareutbildar sig kan vi få ett tillskott på 37 
000 legitimerade lärare, skriver Åsa Fahlén.

Regeringen bjuder i dag, måndag, in till ”Samling för fler lärare” för 
att diskutera hur fler lärare kan utbildas, hur lärarbristen kan hanteras 
och hur läraryrket kan bli mer attraktivt. Lärarnas riksförbund vill 
därför föreslå en helt ny reform för att få bukt med lärarbristen. För 
lärarbristen kan lösas. Vad som krävs är modiga politiker med 
förmågan att tänka långsiktigt.

Den svenska skolan brottas med allvarliga problem. Var tredje elev 
lyckas inte med sin skolgång och riskerar att hamna i arbetslöshet, 
utanförskap och kriminalitet. Det är inte bara en personlig tragedi för 
den enskilde, det har också katastrofala konsekvenser för hela det 
svenska samhället.

Lärarnas betydelse kan inte nog understrykas. Vi vet att legitimerade 
lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas kunskapsresultat, 
liksom den viktigaste källan till elevers motivation. Därför måste all 
kraft läggas på att vända den omfattande lärarbristen. Skolverket 

beräknar i sin senaste prognos att det kommer att saknas cirka 45 000 
lärare år 2033 om inget förändras. För att undvika ett sådant scenario 
behöver ytterligare 3 000 lärare och förskollärare årligen examineras, 
jämfört med i dag. Utöver det behöver de 24 000 obehöriga som redan 
arbetar inom skolan i dag vidareutbilda sig för att bli behöriga och 
legitimerade.

Dagens arbetsmarknadsläge innebär ett gyllene tillfälle att intensifiera 
ansträngningarna att få fler att välja lärarutbildning. Enligt Lärarnas 
riksförbunds beräkningar, som vi tagit fram via SCB, finns det i 
befolkningen 20 till 60 år hela 578 000 personer som tillhör 
”lärarreserven”, det vill säga har en utbildning som kan vara relevant 
för att vidareutbilda sig till lärare. Av dessa arbetar redan över 9 000 
inom skolan som obehöriga.

Om 5 procent av ”lärarreserven” och samtliga obehöriga inom skolan 
vidareutbildar sig innebär det ett tillskott på 37 000 legitimerade lärare 
och förskollärare. Detta är inte en orimlig ambition då det bara i 
Akademikernas a-kassa fanns drygt 18 000 arbetslösa medlemmar i 
september 2020.

För att klara denna ambitionshöjning föreslår vi en ny reform, att ett 
nytt kompletterande lärarprogram (KLP) ska ersätta dagens 
svårnavigerade ”alternativa vägar” till läraryrket. Det ska rikta sig till 
individer som har en sådan bakgrund så att de inte behöver genomgå 
en hel ordinarie lärarutbildning. Det ska också omfatta redan behöriga 
lärare som vill nå behörighet i fler ämnen, liksom lärare med utländsk 
examen som vill bli behöriga för undervisning i svensk skola.

Ett kompletterande lärarprogram i stället för dagens djungel av olika 
snabbspår till läraryrket skapar en större tydlighet, likvärdighet och 

213



kvalitet utan att undergräva den reguljära lärarutbildningens 
attraktivitet. Givet den stora lärarbristen behöver alla som utbildar sig 
till lärare, oavsett typ av program, erbjudas förmånlig studie-
finansiering av staten. Det kan till exempel ske genom avskrivning av 
studielån efter utfärdad lärarlegitimation eller en högre bidragsdel i 
studiemedlen.

Den reform vi föreslår är dock inte tillräcklig för att ensam lösa 
lärarbristen. Det är helt avgörande att också göra upp med de 
bakomliggande orsakerna till lärarbristen. I detta arbete finns tre 
viktiga grundbultar:

1 Ta itu med lärares arbetsbelastning. Skälet till att många tvekar inför 
en lärarutbildning och också lämnar yrket i förtid är den arbetsmiljö 
och den arbetsbelastning som lärare kämpar med. Parallellt med att 
pappersexercisen blivit alltmer omfattande får också många lärare 
undervisa mer.

Det håller inte. Under den nu pågående pandemin har arbetsbelast-
ningen ytterligare ökat. Det vilar nu ett stort ansvar på arbetsgivarna 
att se till att lärarnas arbetsbörda minskar. Detta har vi lärare utlovats 
via avtal. Dessvärre visar vår nya undersökning att det endast är en 
fjärdedel av våra medlemmar som uppger att ett sådant arbete bedrivs. 
Låt det bli en ögonöppnare. Alla skolor måste arbeta aktivt med dessa 
frågor. Det är bara så vi lärare får ett hållbart arbetsliv.

2 Ta ansvar för höjda lärarlöner. Lärarlönerna har visserligen haft en 
positiv utveckling de senaste åren. Men uppgången har skett från så 
låga nivåer att det inte handlar om en uppvärdering, endast om en 
återhämtning. Knappt ens det. Olika rapporter som publicerats under 

hösten bekräftar återigen att lärarna är underbetalda såväl ur ett 
nationellt som internationellt perspektiv.

Hälften av lärarutbildningarna innebär fortsatt en ekonomisk 
förlustaffär för individen. Efter att studielånen är betalda har lärare 
lägre lön än många yrken som endast kräver gymnasieutbildning. Det 
är förbluffande att marknadskrafterna inte verkar för lärarna. För de 
senaste årens löneökningar för lärare har inte förmått rubba det 
orimliga faktum att lärarutbildning är en olönsam investering. 

Förbundets statistik visar på en fortsatt svag löneutveckling för 
Lärarnas riksförbunds kommunalt anställda medlemmar under 2020.
Det är den lägsta ökningen sedan 2012. Ynka snittökningar på drygt 1 
procent i en del kommuner är riktigt uselt. Nu måste det till en 
omedelbar skärpning från arbetsgivarna. Det gäller också privata 
skolor där lärarnas löner generellt sett är ännu lägre. Arbetsgivarna kan 
inte längre stå frågande inför lärarbristen utan måste göra något åt den.

3 Låt lärarna ta makten över sitt yrke. Tre decennier av kommunalt 
huvudmannaskap och friskoleexpansion har varit förödande. I vårt 
östra grannland har läraryrket hög status med många sökande till 
lärarutbildningen. När den svenska skolan utsattes för en rad 
experiment och reformer, fick våra finländska kollegor ostört fokusera 
på sin verkliga uppgift.

När läraryrket i Finland präglats av stor professionell frihet, har ut-
vecklingen i Sverige gått i rakt motsatt riktning, mot en avprofessio-
nalisering. De finländska lärarna har bättre kunnat värja sig mot den 
allt ökande arbetsbördan, för att inte tala om det lyckosamma 
motståndet mot olika varianter av ”new public management”. I 
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Sverige har elever och föräldrar förvandlats till kunder på en marknad. 
Fragmentiseringen har bidragit till att lärares auktoritet undergrävts.
Nu måste fokus riktas mot skolans organisation. Det nuvarande 
systemet har nått vägs ände. Att förstatliga skolan är ett helt nöd-
vändigt steg i en process för att återupprätta lärares ställning och 
auktoritet. Låt oss ta det steget. Dessutom diskuteras nu en försämrad 
anställningstrygghet. Något som ytterligare riskerar att undergräva 
lärares auktoritet och sprida en tystnadskultur i skolorna. Det som 
behövs är i stället en starkare arbetsrätt för lärare så fler kan lockas till 
ett jobb som ibland kan vara tufft.

Politikerna har länge betraktat lärarbristen som något av naturen givet. 
En sådan fatalistisk inställning har Sverige inte råd med. Lärarbristen 
är ett samhällsproblem som kan och måste lösas. Med rätt åtgärder kan 
lärare som lämnat yrket också lockas tillbaka. Om en fjärdedel av dem 
skulle återvända tillsammans med det tillskott som vi räknar med från 
”lärarreserven” kommer vi upp till 45 000 fler lärare. Exakt samma 
siffra som Skolverket beräknar att det behövs till år 2033. Det är inte 
omöjligt men då krävs att politikerna sätter frågan främst. Endast 
handlingskraft kan lösa lärarbristen.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas riksförbund "

             

”Därför hoppas jag på seger för Donald 
Trump”
DN TISDAG 3 NOVEMBER 2020

"DN. DEBATT 201103
Presidentvalet är inte i första hand en uppgörelse mellan Donald 
Trump och Joe Biden. Det är en kamp mellan två olika ideologier 
där mina sympatier ligger hos den konservativa republikanska 
rörelsen. För bara något decennium sedan hade det inte varit 
självklart för mig och många andra socialkonservativa patrioter, 
skriver Mattias Karlsson (SD).

Inget annat enskilt land har en större kulturell och politisk inverkan på 
Sverige och resten av världen än USA har. Utgången i det amerikanska 
presidentvalet kommer att påverka livet för hundratals miljoner 
människor. Att den amerikanska valkampanjen till stor del skildras 
som en medial dokusåpa med de bägge presidentkandidaterna som 
deltagare, där enormt fokus läggs på personlighetsdrag, lösryckta citat, 
familjerelationer med mera, är mot denna bakgrund tragiskt.

Den personliga karaktären hos USA:s näste president är inte 
betydelselös. Hade valet handlat om vilken av kandidaterna som har 
charmigast personlighet hade jag nog valt att inte ta ställning alls, 
eftersom bägge kandidaterna har uppenbara om än delvis olika 
karaktärsbrister. Det amerikanska valet är dock, den mediala bilden till 
trots, inte i första hand en uppgörelse mellan Donald Trump och Joe 
Biden. Det är en kamp mellan två olika rörelser och två olika 
ideologier. I det valet ligger i dag mitt stöd och mina sympatier hos 
den konservativa republikanska rörelsen.

För bara något decennium sedan hade det valet inte varit självklart för 
mig och många andra socialkonservativa patrioter. Det demokratiska 
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partiet behöll länge en socialkonservativ ådra, och det republikanska 
partiet präglades länge av kallhamrad neokonservatism och 
nyliberalism.

Då var det Republikanerna som förespråkade öppna gränser och 
globalism, alldeles oavsett vilka konsekvenser det fick för den 
amerikanska arbetarklassen. Då var det Republikanerna som stod 
närmast det militärindustriella komplexet, och som var mest benägna 
att starta krig på olika platser i världen med åtföljande flyktingvågor 
över Europa som följd. I dag är rollerna ombytta.

Joe Biden vill ge medborgarskap till 11 miljoner illegala invandrare, 
vilket naturligtvis kommer att leda till mer illegal invandring. Under 
sin tid som vicepresident under Barack Obama medverkade han till 
och med till att beväpna al-Qaida-anslutna grupper i Syrien. Den 
konservativa regeringen under Trump är å andra sidan en av få 
amerikanska regeringar som har lyckats motstå frestelsen att samla 
nationen bakom sig genom att starta nya krig. I stället har man lagt 
enorma resurser på att ta hand om krigsveteranerna, och man har 
lyckats få i gång fredsprocesser i Mellanöstern som knappt någon 
trodde var möjliga.

Demokraternas vänsterfalang är i dag starkare och mer radikal än 
vad den kanske någonsin varit. I likhet med den europeiska vänstern 
har man omfamnat den revolutionära identitetspolitiken med hull och 
hår. Sammanhållande patriotism och likhet inför lagen har bytts mot 
radikalfeminism, rasifieringsteorier, krav på särlagstiftning för olika 
grupper och en iver att riva ned och smutskasta landets historia och 
institutioner, på ett sätt som nästan för tankarna till Maos kultur-
revolution. I månandet om sina revolutionära element har även stödet 
för lag och ordning fått stryka på foten. Över hela landet har ledande 
demokrater framfört krav på att avveckla polisen och tagit våldsamma 
demonstranter i försvar. Joe Bidens vicepresidentkandidat Kamala 
Harris, som enligt den oberoende granskningsorganisationen Govtrack 

är den mest vänsterorienterade ledamoten i hela den amerikanska 
senaten, har till och med jämfört USA:s gränspolis med Ku Klux Klan.

I kölvattnet av detta har Demokraternas tidigare stöd för yttrandefri-
heten försvagats. Demokraterna är i dag mycket mer benägna än 
Republikanerna att stödja olika former av censur på internet och att 
försöka hindra oliktänkande från att tala vid landets universitet.

På sysselsättningsområdet nådde den konservativa regeringen 
historiska nivåer innan coronakrisen slog till. Andelen kvinnor som 
startade nya företag hade aldrig varit så hög, och andelen afroameri-
kaner som var utan arbete hade aldrig varit så låg. Även med corona-
krisen i beaktande uppger en majoritet av amerikanerna att de har det 
bättre i dag än för fyra år sedan. Demokraterna vill riva upp en stor del 
av de reformer som legat till grund för dessa framsteg. Bland annat 
genom att kraftigt höja företagsbeskattningen.

Sammantaget riskerar en valseger för den amerikanska vänstern 
att allvarligt destabilisera och försvaga landets fundament och 
ekonomi. Detta är allvarligt, inte minst därför att alla tecken tyder på 
att västvärlden är på väg att dras in i ett nytt kallt krig med det 
kommunistiska Kina.

Ska väst kunna stå emot kommunist-Kinas alltmer aggressiva ambi-
tioner är ett starkt USA med ett kompromisslöst antikommunistiskt 
ledarskap oundgängligt.

Därför hoppas jag på en republikansk valseger.

Mattias Karlsson (SD) , internationell sekreterare och tidigare 
gruppledare "
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Utrikes DN-artiklar 26 - 31 oktober 2020

Inrikes artklar börjar på sidan 565 
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Ledare: Det 
finns inga skäl 
att särbehandla 
islam
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

Mordet på den 47-årige läraren 
Samuel Paty fortsätter att kasta 
långa skuggor långt utanför 
Frankrikes gränser. 
Det var den 16 oktober som Paty 
knivmördades och halshöggs i 
Parisförorten Conflans-Sainte-

Honorine. En 18-årig man med 
tjetjensk bakgrund misstänks för 
dådet. Motiv: Läraren hade i 
klassrummet visat 
Muhammedkarikatyrer under en 
diskussion om yttrandefrihet. 
Det franska samhället reagerade 
med sorg, vrede och avsky. Stora 
demonstrationer har hållits. 
Som en extra markering för 
yttrandefrihet och sekularism 
projicerades karikatyrer från 
tidskriften Charlie Hebdo på 
stadshusen i Montpellier och 
Toulouse. 
President Emmanuel Macron har 
själv gått i främsta ledet för 
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yttrandefrihetens försvar. Vid en 
ceremoni där Samuel Paty 
postumt fick utmärkelsen 
Hederslegionen sa presidenten att 
Frankrike aldrig kommer att sluta 
rita karikatyrer och kallade de 
ansvariga för mordet för 
”ynkryggar”: 
”Han mördades för att 
islamisterna vill ta vår framtid 
ifrån oss. Den får de inte.” 
Den starka franska reaktionen har 
inte skett obemärkt i den 
muslimska världen. I länder som 
Jordanien, Kuwait och Qatar 
bojkottas franska varor, och 
Turkiets president Erdogan, ofta 

snabb på att spela på muslimska 
känslor för att öka sin popularitet, 
föreslog att Macron skulle 
genomgå en sinnesundersökning. 
De officiella franska reaktionerna 
har inte riktats mot muslimer i 
allmänhet utan mot islamister och 
deras krav på att religiösa känslor 
ska övertrumfa yttrandefriheten. 
Det är som alltid en mycket viktig 
distinktion. Moderata franska 
muslimer har reagerat med 
samma förtvivlan över mordet på 
Samuel Paty. 
Organisationen CFCM, som 
representerar franska muslimer, 
skickade ett förslag på predikan 
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till landets imamer, en text som 
tog avstånd från ”radikalism, våld 
och terrorism i islams namn”. 
Ändå höjs röster som hävdar att 
presidenten är islamfientlig. ”Vad 
är egentligen Macrons problem 
med islam och muslimer?” som 
Erdogan uttryckte sig. 
Det finns en stark självmotsägelse 
i ett sådant resonemang: Å ena 
sidan är muslimer som alla andra, 
å andra sidan är det rimligt att 
kräva att särskild hänsyn tas till 
islam. 
I en text på sajten Kvartal 
beskriver chefredaktören Jörgen 
Huitfeldt balansgången mellan 

den viktiga principen att tillåta 
förolämpningar av människors 
känslor och den goda smaken att 
avstå från kränkningar för 
kränkningars skull. 
Kanske är det redaktionen på 
Charlie Hebdo som formulerat 
den bästa lösningen: Tidningen 
kommer att fortsätta publicera 
Muhammedkarikatyrer, men bara 
när det är journalistiskt motiverat. 
Så är det motiverat att, till 
exempel, projicera kränkande 
bilder på myndigheters 
byggnader? Ja, det kan det vara – 
som markering av att 
yttrandefriheten nu är i fara och 
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att det inte ska råda något tvivel 
om att de som vill använda den 
har statens fulla stöd. 
Vad gäller islam och andra 
religioner får aldrig den 
aggressiva minoritet vinna som 
vill inskränka det fria ordet. Att ge 
eftergifter till dem är dessutom ett 
svek mot de många troende som 
ser yttrande- och religionsfriheten 
som omistliga värden. 
Ingen kan kräva att aldrig bli 
kränkt. Att behandla islam som 
alla andra trosyttringar är en 
självklarhet. Det är dessutom ett 
sätt att ta udden av såväl 

religionens kritiker som dess 
fanatiker. 
DN 26/10 2020 
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Det svindyra 
jordbruket 
måste 
åtminstone 
bli 
klimatsmart
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

Grälet om korvens innersta väsen, 
alltså om en vegetarisk produkt 
ens ska få kallas så, stal 
rubrikerna i veckan som gick. 
EU:s jordbrukspolitik förtjänar 
mer seriös uppmärksamhet än så. 
Det handlar om både många 
pengar och vad vi ska äta. 
Kol- och stålunionen må ha varit 
EU:s ursprung, men jordbruket 
var också med från begynnelsen. 
På 80-talet utgjorde 
subventionerna tre fjärdedelar av 
unionens budget, och än i dag är 
det nästan 40 procent. 
Striden om långtidsbudgeten fram 
till 2027 rörde hålet efter brexit, 
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räddningsfonden mot 
coronakrisen – men självklart 
också livsmedelsproduktionen. 
Det blir så när uppåt 60 miljarder 
euro per år ska skyfflas i väg till 
jordbruket. Till 70 procent är det 
direktstöd, baserat på åkerareal 
eller antal kreatur. 
EU-kommissionen har i ett par 
års tid drivit en reform på 
jordbruksområdet som sägs få det 
att passa in i de allmänna 
klimatmålen. I onsdags manglade 
jordbruksministrarna under stor 
vånda fram en kompromiss som 
öronmärker en femtedel av 
direktstödet för ekologisk 

produktion. Uppgörelsen ska 
jämkas med parlamentet. 
Miljöaktivister ser resultatet som 
kapitulation för klimatätande 
storbönder. 
Några saker behöver understrykas 
här. EU:s jordbrukspolitik är sjuk 
in i märgen. Subventionsregnet 
döljer endast hjälpligt en låg 
konkurrenskraft. Transparensen 
är usel och exempelvis korrupta 
oligarker i östra Europa berikar 
sig på stödet. 
Men att skrota det rakt av skulle 
samtidigt leda till ruin för 
tiotusentals bidragsberoende 
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bönder, vilket knappast är 
önskvärt. 
Jordbruket står för stora utsläpp 
av växthusgaser, och måste göras 
klimatmässigt hållbart. 
Köttindustrins kärlek till 
antibiotika kan likaså bli 
förödande. EU:s tänkta reform är 
dock så full av kryphål och 
undantag att effekten knappast 
går att bedöma. Medlemsländerna 
får göra lite som de vill. 
Det ekologiska jordbruk som nu 
ska gynnas är inte säkert bättre 
för medborgarnas hälsa, och 
kräver betydligt större odlad areal 
än det konventionella för samma 

utfall. EU präglas dessutom av det 
vetenskapsfientliga motståndet 
mot genförändrade grödor, ivrigt 
påeldat av gröna partier. 
Sverige har velat minska på 
subventionerna, vilket är klokt. 
Marknader är generellt sett bättre 
än politiker på att fördela 
resurser. Rent krasst lär dock 
stora länder som Frankrike, Polen 
och Italien kämpa för att så lite 
som möjligt händer. Om EU 
tänker fortsätta ösa stödpengar 
över jordbruket borde de 
användas för att öka 
konkurrenskraften – och då är 
klimatanpassningen nödvändig. 
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Och allting borde ha en ände, 
även om korven har två. 
Gunnar Jonsson 
gunnar.jonsson@dn.se 

Fängelse-
dömda i 
Florida 
kämpar för 
rösträtt
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

För två år sedan röstade 
delstaten Florida för att ge 
rösträtten tillbaka till tidigare 
fängelsedömda. 1,4 miljoner 
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fängelsedömda hade fram till 
dess hindrats från att rösta.  
Republikanerna i Florida har nu 
motarbetat lagändringen 
genom en ny regel som innebär 
att fängelsedömda måste betala 
alla sina skulder för att få en 
valsedel. 
Medborgarrättsaktivister i 
Florida ser det som fortsättning 
på en 150 år lång strid mot 
diskriminerande vallagar. Deras 
kamp kan avgöra 
presidentvalet. 
Miami. 
Det är första dagen för 
förtidsröstande i Florida och 

ångande hett även så här sent på 
hösten. Utanför en vallokal i den 
historiskt svarta och karibiska 
stadsdelen Liberty City i centrala 
Miami ringlar en kö av mestadels 
äldre kvinnor i badtofflor och 
mjukisbyxor. De går igenom 
röstblanketter skrivna på 
engelska, spanska och haitisk 
kreol. En bit bort står ett dussintal 
svarta män och väntar på sin tur. 
Många är i övre medelåldern, men 
det här är den allra första gången 
de får rösta i ett presidentval. De 
är tidigare fängelsedömda och 
fram till 2018 förbjöd Floridas 
vallagar alla som dömts för mer 
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än lindriga brott från att delta i 
valprocessen.  
I omröstningen det året röstade 
64 procent av Floridas invånare 
för att ge rösträtten tillbaka till de 
1,4 miljoner som varit 
fängelsedömda. 
Medborgarrättsaktivisten 
Desmond Meade låg bakom 
initiativet. 
– Åh, herregud, det var en sådan 
oerhörd lycka när jag insåg att vi 
vunnit den striden. Det bästa var 
att gå runt och krama om äldre 
personer som länge hade trott att 
de skulle dö utan att få en chans 
att rösta igen, säger Desmond 

Meade till DN när vi träffas i 
Miami. 
Men lyckan blev kortvarig. Strax 
efter att Meades initiativ röstades 
igenom började republikanerna i 
delstatsregeringen införa nya 
trösklar för att hindra 
fängelsedömda från att rösta. 
Floridas guvernör Ron Desantis, 
som står nära Trump, införde en 
kontroversiell lag som innebär att 
fängelsedömda måste betala 
tillbaka alla skulder relaterade till 
rättsprocessen för att få rösta 
igen. Det handlar ofta om skulder 
på tusentals dollar. Enligt 
University of Florida förlorade 
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drygt hälften av de 
fängelsedömda, 774 000 personer, 
rösträtten igen på grund av den 
nya regeln. 
– Det är så cyniskt. Det tvingar de 
mest utsatta invånarna i Florida 
att välja mellan att rösta eller att 
ha råd med mat för dagen, säger 
Desmond Meade. 
Meade tillbringar hösten med att 
hjälpa de tidigare fängelsedömda 
att betala tillbaka skulderna, så att 
de får rösträtt igen. Striden är 
personlig för honom. Meade är 
själv tidigare fängelsedömd och 
det här är första gången han kan 
rösta i ett presidentval. Efter att 

han släpptes fri från fängelse 
2006 utbildade han sig i juridik 
och har nu etablerat sig som en av 
Floridas tongivande 
medborgarrättsaktivister, som 
grundare av Florida Rights 
Restoration Coalition. 
Under oktober har Meade och ett 
dussintal aktivister rest runt 
Florida i en buss med texten ”Låt 
mitt folk rösta”. De stannar i 40 
städer på en månad. De har även 
dragit in mer än 50 miljoner 
dollar som använts för att betala 
tillbaka skulder för 
fängelsedömda. Hittills har de, 
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enligt Meade, hjälpt 67 000 
Floridabor att återfå rösträtten. 
Desmond Meade ser det som ett 
nytt slag i en mer än 150 år lång 
strid mot diskriminerande 
vallagar för USA:s svarta. 
– De har verkligen tagit fram de 
äldsta och mest lömska knepen de 
har, säger Meade. 
Systematiska försök att stoppa 
svarta i valen har en lång, blodig 
historia i den amerikanska 
Södern. Det var länge vanligt att 
hindra svarta från att rösta genom 
att kräva att de genomförde en rad 
kryptiska test, eller betalade en 
särskild ”röstskatt”. I många 

sydstater utsattes svarta som 
försökte delta i val för våldshot 
och terrorism. Det var inte 
ovanligt att svarta män som ville 
rösta bands fast med rep vid bilar 
och släpades längs motorvägen för 
att avskräcka andra svarta. 
Öppet diskriminerande vallagar 
blev olagliga när Voting Rights Act 
genomfördes, som en del av 
medborgarrättslagarna 1965. Men 
2013 upphävdes viktiga delar av 
de lagarna av Högsta domstolen, 
som motiverade det med att 
sydstaterna inte längre präglas av 
den rasism som fanns på 1950-
talet. Bara månader efter att lagen 
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upphävts genomförde 
konservativa regeringar i 
sydstaterna mer än 200 nya 
hinder och förändringar i 
vallagarna. Det kunde handla om 
att förkorta möjligheterna till 
förtidsröstande, stränga nya krav 
på vilka id-handlingar som gäller 
(medlemskap i NRA men inte 
collegelegitimation, exempelvis) 
och stängda vallokaler i svarta 
bostadsområden. 
Enligt Ari Berman, en av USA:s 
främsta experter på vallagar, 
måste Republikanernas 
landsomfattande offensiv för att 
förändra vallagarna betraktas som 

en reaktion på att Barack Obama 
lyckades vinna två presidentval 
genom att utöka Demokraternas 
väljarkår. Berman menar att 
Republikanerna sedan dess ägnat 
sig åt att ”systematiskt leta efter 
nya metoder för att begränsa 
valdeltagandet bland Obamas 
koalition”. I det förra 
presidentvalet kan de nya 
vallagarna ha hjälpt Donald 
Trump att vinna i två avgörande 
delstater, Wisconsin och North 
Carolina, enligt Berman. 
Floridas tidigare guvernör Charlie 
Crist, som länge var republikan 
men nu är demokrat, har själv 
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erkänt att Republikanernas försök 
att hindra fängelsedömda från att 
rösta är politiskt motiverat. 
– Varför ska folk som har sonat 
sina brott aldrig mer få rösta? För 
att många av dem är svarta eller 
latinamerikaner och tenderar att 
rösta på Demokraterna. Bara 
därför, sade Crist i en tidigare 
intervju. 
Striden om fängelsedömdas 
rösträtt kan få en avgörande roll i 
kampen om Vita huset. 
Miljardären Michael Bloomberg 
donerade nyligen 100 miljoner 
dollar till Joe Bidens kampanj i 
Florida, den största individuella 

kampanjinvesteringen någonsin 
för en specifik delstat. Bloomberg 
har även, tillsammans med andra 
förmögna Biden-anhängare, som 
basketspelaren Lebron James, 
artisterna John Legend och 
Ariana Grande, donerat pengar till 
Desmond Meades organisation 
och andra aktivister som arbetar 
just för att ge fängelsedömda 
rösträtten tillbaka.  
Republikanerna i delstaten menar 
därför att donationerna från rika 
demokrater för att betala av 
tidigare fängelsedömdas skulder 
bör betraktas som försök att köpa 
deras röster. Matt Gaetz, en 
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republikan i Florida som står nära 
Trump, har krävt att FBI utreder 
om betalningarna kan betraktas 
som mutor. 
Men när Republikanerna i Florida 
genomförde lagändringen sade de 
specifikt att det var tillåtet för 
andra att betala tillbaka de 
fängelsedömdas skulder. De 
användes som ett viktigt 
argument för att genomföra den 
kontroversiella lagen.  
Charlie Crist kallar nu 
Republikanernas anklagelser mot 
Bloomberg och Desmond Meade 
”absurda”. Han säger till Floridas 
lokal-tv att det måste ses som ett 

ytterligare genomskinligt försök 
av Republikanerna att försöka 
hindra valdeltagande bland svarta 
och latinamerikaner. 
Utanför bussen i Liberty City 
säger Desmond Meade att hans 
organisation är opartisk. 
– Det vår kamp handlar om är att 
ge folk en chans att bli fullvärdiga 
medborgare och få rösträtten 
tillbaka. Sedan är det upp till dem 
hur de använder sin röst, säger 
Meade. 
Lyle Muhammed, en av 
medborgarrättsaktivisterna som 
Meade träffar i Liberty City, 
betonar att det här presidentvalet 
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är ovanligt viktigt för just Liberty 
City, som är en av de platser i USA 
som drabbats allra hårdast av 
pandemin, både humanitärt och 
ekonomiskt. 
– Det är som Malcolm X brukade 
säga. Om USA har hosta så har 
det svarta USA lunginflammation. 
Allt har slagit hårdare här. 
Tusentals står i kö till 
matbankerna nu. Vi ser det över 
hela landet. Pandemin är värst där 
det finns minst resurser. 
Martin Gelin 
martin.gelin@gmail.com 
Fakta. Vallagarna i Florida

Efter en omröstning 2018 fick 
tidigare fängelsedömda i Florida 
formellt tillbaka rösträtten. 
Men Republikanerna i delstaten 
har infört en ny lag som kräver att 
fängelsedömda betalar alla 
skulder relaterade till 
rättsprocessen för att få rösta. 
Enligt University of Florida 
omfattas 774 000 Floridabor av 
regeln. 
Medborgarrättsorganisationer ger 
nu finansiellt stöd till tidigare 
fängelsedömda så att de kan 
betala tillbaka skulderna och få 
rösträtt igen. 
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Spanien utfärdar 
hälsonödläge – 
WHO varnar för 
exceptionell 
ökning
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

Spanien utfärdar hälsonödläge. 
Det innebär nattliga 
utegångsförbud och stopp för 
resor mellan olika regioner. 
Folksamlingar begränsas till 
sex personer. 

Samtidigt varnar WHO för att 
allt för många länder ser en 
exceptionell ökning av 
covid-19. 
– Situationen vi går igenom är 
extrem, sade Spaniens premiär-
minister Pedro Sánchez i ett tv-
sänt tal på söndagseftermiddagen. 
I första hand kommer åtgärderna 
att gälla i 15 dagar, men Sánchez 
ska söka stöd hos parlamentet för 
att kunna behålla åtgärderna fram 
till maj nästa år. 
Syftet med restriktionerna är att 
trycka ned smittspridningen från 
dagens över 400 per 100 000 
invånare till 25 per 100 000. 
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– Vi har en lång resa framför oss, 
vi kommer att behöva visa stor 
uthållighet, säger Pedro Sánchez. 
Söndagens regeringsbeslut gör att 
Spanien återgår till ett 
hälsonödläge likt det som 
utfärdades vid den första 
smittovågen den 14 mars. Till 
skillnad från i våras stängs inte 
gränserna, och på Kanarieöarna, 
som är mindre drabbat, kommer 
restriktionerna inte att tillämpas 
lika hårt. 
Sedan i onsdags har Spanien 
tillsammans med Frankrike, 
Argentina och Colombia passerat 

en miljon bekräftade fall av 
covid-19. 
Europa är just nu motorn i 
smittspridningen av 
coronaviruset, den senaste veckan 
har mer än 25 länder registrerat 
det högsta antalet fall under ett 
dygn. Att siffrorna är högre nu än 
i våras kan till viss del förklaras 
med att länderna testar i betydligt 
större utsträckning, men WHO är 
mycket bekymrat över den snabba 
ökningstakten. 
– Vi uppmanar ledare att 
omedelbart vidta åtgärder för att 
förhindra fler onödiga dödsfall, 
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säger WHO-chefen Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. 
Tjeckien är det land i Europa där 
smittan sprids snabbast just nu. 
Antalet fall har fördubblats två 
gånger sedan den 4 oktober. 
För att bromsa smittspridningen 
har regeringen beslutat att stänga 
ner delar av samhället. Apotek, 
matbutiker och andra nödvändiga 
verksamheter får hålla öppet 
medan andra måste hålla stängt 
till den 3 november. 
Frankrike har de senaste dagarna 
rapporterat mer än 40 000 nya 
fall per dygn. Landet skärper 
restriktionerna och kommer att 

införa nattligt utegångsförbud i 
flera delar av landet. Sammanlagt 
berörs nu 46 miljoner fransmän 
av skärpta restriktioner. 
Även Italien skärper sina 
nationella restriktioner sedan 
rekordmånga nya fall av covid-19 
har konstaterats. Från och med 
måndag måste restauranger och 
barer sluta servera vid klockan 18. 
Teatrar, biografer, gym och 
badhus måste stänga helt. De 
skärpta restriktionerna har lett till 
protester, bland annat i Neapel. 
Larmrapporter kommer om att 
trycket på vården börjar närma sig 
bristningsgränsen. 

237



Irland blev i onsdags det första 
landet i Europa att på nytt stänga 
landet i hopp om att få ned 
siffrorna till jul. Irländarna 
beordras att stanna hemma de 
kommande sex veckorna. 
I Belgien intensivvårdas 
utrikesminister Sophie Wilmès 
sedan hon smittats av covid-19. 
Landets hälsominister beskriver 
smittspridningen som en tsunami 
och situationen beskrivs som 
värre än i våras. 
Liksom i många andra länder har 
barer och restauranger nu stängts 
och nattligt utegångsförbud råder 

i flera städer. All planerad vård 
har ställts in. 
I Norden införs skärpta 
restriktioner i Danmark och 
Norge för att dämpa 
smittspridningen. 
Samtidigt som smittan ökar 
varnar WHO för att ”covid-
utmattningen” breder ut sig i 
Europa. Situationen varierar från 
land till land, men allt färre är 
beredda att följa ens de gamla 
reglerna. 

Mia Holmgren 
mia.holmgren@dn.se 
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Fakta. Åtta länder har mer än en 
miljon smittade

Antalet globala fall börjar närma 
sig 43 miljoner. 
USA, som är värst drabbat med 
mer än åtta miljoner smittade, har 
registrerat rekordmånga fall de 
senaste dygnen. 
Förutom USA har Indien, 
Brasilien, Ryssland, Spanien, 
Frankrike, Argentina och 
Colombia mer än en miljon 
bekräftade fall. 

Nathan Shachar: 
Om Trump 
försvinner 
väntar smärtsam 
tid för Erdogan
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

Ingen ledare har gynnats av 
USA:s president Donald Trump 
så ofta och så generöst som 
Turkiets mäktige och 
stridslystne ledare Recep 
Tayyip Erdogan. Röstas Trump 
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bort nästa tisdag stundar bistra 
tider för hans del. 
Analys. DN:s korrespondent 
USA:s kongress och dess 
utrikesdepartement, liksom 
Frankrike och Grekland, vill ta i 
med hårdhandskarna mot 
president Erdogan, som sätter 
krokben för EU och Nato på allt 
fler ställen. Men två mäktiga 
krafter, Donald Trump och 
Tysklands förbundskansler Angela 
Merkel, håller sin hand över den 
hetlevrade autokraten och 
förhindrar sanktioner mot den 
rangliga turkiska ekonomin. 

Merkels motiv är kända. Hon 
brändes förra gången Erdogan 
öppnade gränserna och drev en 
miljon syriska flyktingar norrut 
2015 – just nu hotar han öppet 
med en repris. EU fördömde på 
söndagen Erdogans hånfulla råd 
till den franske presidenten 
Emmanuel Macron att ”söka 
mentalvård”. Erdogan reagerade 
på Macrons kritik av ”islamistisk 
separatism” efter en extremists 
mord på en fransk lärare. Men 
varken förolämpningen av EU-
kollegan, Turkiets flagranta 
intervention i förra söndagens val 
på norra Cypern eller 

240



provokationerna i grekiska vatten 
har övertygat förbundskanslern 
om behovet av konkreta åtgärder 
mot Erdogan. 
Trumps relation till Erdogan är 
mer sammansatt. Den består 
delvis av Trump Towers, två 
skyskrapor i affärsdistriktet 
Mecidiyeköy på Istanbuls 
Europasida. De drivs av en av 
familjen Erdogans nära vänner 
och invigdes 2012 med Erdogan 
som hedersgäst. 2016, då Trump 
yttrade sig kränkande om 
muslimer, gav Erdogan order om 
att ta bort skyltarna med Trumps 
namn från fasaden, men 

herrarnas svärsöner grep in och 
mäklade fred, inte för första 
gången. 
Trump-rådgivaren Jared Kushner 
och finansminister Berat Albayrak 
sköter relationerna mellan de 
bägge, till amerikanska UD:s 
frustration. En rad tunga 
utrikespolitiska frågor som 
normalt skulle ha sysselsatt en 
bikupa av experter avgörs under 
privatsamtal. Det skedde senast i 
fjol, då Trump i telefon gav 
Erdogan klartecken för att ta över 
nordöstra Syrien, trots 
försvarsledningens böner till 

241



honom att inte överge USA:s 
kurdiska allierade.  
Gång på gång har Trump inskridit 
och blockerat sanktioner mot 
Turkiet, efter att det satt sig över 
elementära internationella 
spelregler. Hans justitieminister 
har försökt stoppa rättegångar i 
USA mot Erdogans förtrogna. 
Utan Trumps änglavakt hade 
Erdogan inte kunnat genomföra 
de senaste årens stora 
vapenaffärer med Ryssland, stick i 
stäv med Natos intressen. 
Trumps affärsintressen i Turkiet, 
enligt hans egna uppgifter över 
hundra, räcker inte för att förklara 

välviljan och tålamodet Trump 
visat Erdogan. Liksom i fallet Kim 
Jong-Un, Putin och andra 
envåldshärskare, verkar sympatin 
bottna i en böjelse Trump inte kan 
lägga band på. Med en 
latinamerikansk bedömares ord: 
”Han lider av ’tyrannofili’, ett 
bottenlöst förakt för svagare och 
en tonårsaktig vördnad för de 
grymma och kallblodiga”. 
Erdogans vilt svingande 
utrikespolitik på senare år borde 
rimligtvis ha trasslat till det för 
honom. Men han har varit 
förvånansvärt framgångsrik, både 
i Syrien och i Libyen, där hans 
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syriska legosoldater håller 
betydande områden, och i 
Medelhavet, där han nu i snart ett 
år öppet gjort narr av både EU och 
Nato. Det har fungerat hittills, 
dels tack vare Trumps vägran att 
disciplinera honom, dels därför 
att Erdogan lärt sig att aldrig mer 
ställa sig i vägen för Vladimir 
Putin, som satte honom på plats 
2015 efter att Turkiet skjutit ned 
ett ryskt stridsflygplan. 
Turkiska styrkor finns på grekiskt 
och cypriotiskt vatten, i 
Azerbajdzjan, i Irak, i Libyen och i 
Syrien. Deras bedrifter är 
välkommet stoff för den 

regimtrogna turkiska pressen. 
Men Turkiet blir inte rikt på dessa 
äventyr, och den stormakt 
Erdogan säger sig bygga upp är på 
många sätt en koloss på lerfötter, 
med gravt misskött ekonomi. Om 
Trump försvinner och det inte 
längre går att utmana USA och 
Nato utan påföljd så väntar 
smärtsamma anpassningar för 
hans del. 
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Enorma 
områden 
förstörda av 
bränder
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

De omfattande bränderna i 
västra USA och delar av 
Sydamerika fortsätter. I 
Kalifornien sprids elden av 
kraftiga vindar och i 
Sydamerika har torka gjort 
brandbekämpningen svår.  

Bränderna i västra USA har 
främst drabbat Kalifornien men 
också Washington, Oregon, 
Montana, Utah, Colorado och fem 
andra delstater i väst har 
pågående bränder. Enligt USA:s 
nationella centrum för 
brandsamarbete, NICC, brann 54 
områden på söndagen, av dessa 
beskrivs 35 som omfattande. 
Mer än 16 000 kvadratkilometer 
mark har förstörts, en yta större 
än Skåne och Blekinge 
tillsammans. I Kalifornien har fler 
än 10 000 byggnader förstörts. 
Totalt uppskattas bränderna 
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hittills ha kostat motsvarande 22 
miljarder kronor. 
I helgen bekämpades 21 olika 
brandplatser runt om i 
Kalifornien och kraftiga vindar 
gjorde arbetet för de 5 300 
brandbekämparna mycket svårt. 
På söndagen förberedde den stora 
eldistributören Pacific Gas and 
Electric att stänga av strömmen 
för närmare 400 000 abonnenter i 
norra och centrala Kalifornien 
under tolv timmar, detta sedan 
meteorologerna varnat för 
vindstyrkor på över 30 meter per 
sekund.  

Nedfallna kraftledningar har 
under senare år visat sig vara en 
av de viktigaste orsakerna till att 
nya bränder uppstår. 
Hittills har 31 människor mist 
livet i samband med bränderna i 
Kalifornien och ytterligare 12 i 
andra delstater. En av dem som 
omkommit är en frivillig 
brandbekämpare, Diana Jones 
från Texas, som överraskades av 
den moteld som brandstyrkan 
tänt. När vinden vände drev över 
20 meter höga lågor mot henne 
och när hon försökte fly backade 
hon ned i en brinnande ravin, 
skriver San Francisco Chronicle. 

245



Även bränderna i världens största 
tropiska våtmark Pantanal, som 
sträcker sig in i Brasilien, Bolivia 
och Paraguay, fortsätter och 
beskrivs som de värsta på 47 år. 
Förödelsen har varit enorm, den 
uppskattas vara tre gånger så 
omfattande som 2019 och närmar 
sig nu 40 000 kvadratkilometer, 
ett område nästan lika stort som 
Jämtland. Mängder av djur har 
dött av elden men också av brist 
på föda och vatten samtidigt som 
den giftiga röken har drabbat 
ursprungsbefolkningen i 
området.  
Bränderna drivs av temperaturer 
på mer än 40 grader och mycket 

starka vindar. Den svåra torkan i 
området har också gjort att den 
jättelika floden Parana har sitt 
lägsta flöde sedan 1970. 
Bränderna har även drabbat 
Argentina. 
– Vi har sett en dramatisk ökning 
av bränder. I Argentina är 
ökningen omkring 170 procent 
jämfört med tidigare år, det är 
mycket allvarligt, säger Elisabeth 
Mohle, forskare vid argentinska 
San Martín National University 
till nyhetsbyrån AFP. 
Clas Svahn 
clas.svahn@dn.se 
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Rekordmånga 
nya smittade i 
Danmark
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

Danmark redovisade på 
söndagen rekordmånga nya 
smittade. Två personer har 
också avlidit det senaste 
dygnet. 
Efter att Danmarks statsminister 
Mette Frederiksen (S) i fredags 
meddelat nya restriktioner har 
ökningen av antalet smittade per 

dag fortsatt att öka i Danmark. På 
söndagen redovisade danska 
Sundhetsstyrelsen 945 nya 
smittade vilket är mer än dubbelt 
så många som för en vecka sedan. 
Också antalet inlagda på sjukhus 
har ökat med sju till 127. 
Ytterligare två personer har också 
avlidit. 
Frederiksen kommenterade de 
nya siffrorna i ett inlägg på 
Facebook på söndagen: ”945. Så 
många har smittats sedan i går. 
Och även om flera har testats och 
även om vi har fått en extra timme 
på grund av vintertid, så är antalet 
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för högt. Kom igen nu Danmark. 
Låt oss stå enade mot coronan.” 
Antalet bekräftat smittade i 
Danmark är nu 40 356. 
Clas Svahn 

Man svårt 
skadad i 
hajattack
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

Australien. 
En man har livshotande skador 
efter att ha blivit attackerad av en 
haj vid Stora barriärrevet strax 
utanför nordöstra Australien, 
uppger News.com.au. 
Den 59-årige mannen befann sig 
vid Britomart Reef utanför kusten 
vid Lucinda, norr om Townsville i 
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Queensland, vid 12-tiden på 
söndagen lokal tid, när han 
plötsligt blev biten av hajen. 
TT 

Varganläggningen är inte 
tidsenlig och lever inte 
upp till den höga standard 
för djurens välfärd som vi 
praktiserar.
MÅNDAG 26 OKTOBER 
2020

De tre varghannarna på 
Köpenhamns zoo har 
avlivats, berättar 
veterinären Mads Frost 
Bertelsen för TV2 Lorry. 
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Nya protester i 
Bangkok
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

Thailand. 
Tusentals demonstranter gav sig 
på söndagen ut på gatorna i 
Bangkok med förnyade krav på 
premiärminister Prayut Chan-O-
Chas avgång. 
– Om han inte avgår måste vi 
komma ut och på ett fredligt sätt 
be honom sluta, säger 
rättsaktivisten Jatupat ”Pai” 
Boonpattararaksa. 

Någon större polisinsats sattes 
inte in under protesterna. En 
talesman för regeringen 
uppmanade i stället människor att 
hålla sig lugna och respektera 
lagen. 
TT-Reuters 
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Skott i luften 
mot 
demonstranter
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

Våldet tilltar i Belarus. 
President Aleksandr 
Lukasjenko försökte på 
söndagen med våld skingra 
demonstrationer i flera 
belarusiska städer. 
Kravallsoldaterna sköt upp 
ljusgranater och avlossade skott i 
luften i Minsk. De använde 

chockgranater och besköt 
demonstranterna med 
gummikulor. Även i Hrodna och 
Polatsk rapporterar oberoende 
medier om våldsmetoder som 
tårgas. 
Sammanlagt flera hundra tusen 
belarusier gick ut på gatorna i hela 
landet för att kräva Lukasjenkos 
avgång. Bara i Minsk var antalet 
demonstranter över 100 000. 
Enligt oppositionsledaren 
Svjatlana Tsichanouskaja hade 
presidenten fram till i går på sig 
för att gå med på tre krav: 
Lukasjenko måste avgå, våldet 
måste få ett slut och alla politiska 
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fångar släppas. Som väntat 
vägrade diktatorn att gå med på 
kraven. 
I dag, måndag, går hela landet ut i 
generalstrejk. Den stora frågan är 
hur de stora statliga företagen 
agerar. Flera av de stora 
fabrikerna strejkade i augusti, 
men återgick så småningom till 
arbetet. 
Anna-Lena Laurén 

Frankrike 
visar på 
en väg 
framåt
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Diskussionen om integration i 
allmänhet, och muslimer i 
synnerhet, verkar ofta så 
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polariserad att det inte går att 
föreställa sig hur vi skulle kunna 
ta oss ur detta. Men ibland händer 
det trots allt något som gör att 
man får upp hoppet. Som under 
intervjun med Frankrikes 
ambassadör i Sverige, Etienne de 
Gonneville, i söndagens 
”Agenda”.  
Programmet handlade om terror-
dådet där en lärare halshöggs på 
öppen gata i Frankrike efter att på 
lektionstid ha visat 
satirteckningar på den muslimske 
profeten Muhammed. Om detta 
hade Etienne de Gonneville inte 
bara en tanke, utan två, och han 

hade dessutom tänkt färdigt dem 
båda. 
För det första var han noga med 
att inkludera muslimer: Man 
behöver inte välja mellan att vara 
muslimsk och att vara fransk. Han 
underströk att Frankrike är ett 
muslimskt land, islam är den näst 
största religionen där, och att 
också muslimer måste skyddas 
mot islamismen.  
För det andra var han noga med 
att hålla sig till sakfrågan. När 
programledaren Anders 
Holmberg undrade om man inte 
måste respektera att vissa tar illa 
vid sig av teckningar av profeten 
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Muhammed påpekade Etienne de 
Gonneville att ”detta är den fälla 
som islamister har gillrat åt oss att 
falla ned i”: Dådet handlar om 
terrorism, inte om hädelse. 
Dessutom, tillade han, är hädelse 
inte förbjudet i fransk lag. 
Även solen har sina blinda fläckar. 
För Frankrike må hålla sin 
tradition av yttrandefrihet högt – 
samtidigt är det i fransk lag 
förbjudet att ”förolämpa” den 
franska nationalsången och 
flaggan. Det finns därtill en sårig 
historia av brutal kolonialism 
gentemot muslimska länder. 

Men vad gäller frågan om samtida 
radikal islamism, som är så 
brännande just nu, har Sverige 
faktiskt en hel del att lära av 
fransoserna. Genom att inkludera 
och samtidigt vara tydlig med 
gränserna – så bygger man ett vi. 
Lisa Magnusson 
lisa.magnusson@dn.se 
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Inte ens en 
nedstängning 
räcker för att 
hejda den globala 
uppvärmningen
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Effekten av den omfattande 
nedstängningen av transporter 
och produktion under ett år av 
coronakris är tydligt mätbar. 
Enligt det internationella 
energiorganet IAE:s ”Word energy 

outlook” för 2020 ser 
växthusgasutsläppen ut att 
minska med 7 procent i år. 
Förmodligen mindre än vad 
många hade trott och hoppats, 
med tanke på att bland annat flyg 
och turistresor legat i stort sett 
nere. 
Om något är tydligt av detta 
ofrivilliga experiment är det hur 
begränsade möjligheter försakelse 
av konsumtion och transporter 
egentligen erbjuder. Inte ens en 
radikal och global nedstängning 
räcker för att få ner utsläppen till 
rimliga nivåer, ens om vi bortser 
från det ohållbara i att över någon 
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längre tid leva under så här strikta 
och kontrollerade villkor. Samt 
förstås det ännu mer ohållbara i 
att nedstängningen slår hårdast 
mot redan fattiga och utsatta. 
De radikalt sjunkande priserna på 
solenergi under 2010-talet ger 
däremot välkommet hopp i dystra 
tider om en ljusare framtid. 
Medan kol och olja minskat under 
året har energi från förnybara 
källor fortsatt att växa. Det 
kommande decenniet förutspås 
tillhöra solenergin, som redan är 
billigare än kol i omkring 30 
länder och väntas bli det i ännu 
fler. 

Ett hinder för solenergins 
utbyggnad och tillgänglighet är att 
det kräver smarta, digitaliserade 
elnät. Det är bland annat därför 
som vi investerar i bättre 
sammankopplade europeiska 
elnät, så fler kan få förnybar 
energi från platser där solen lyser 
och vinden blåser. Fattiga länder 
har svårare att göra sådana 
livsavgörande investeringar. 
Sällan illustreras så konkret att 
ekonomisk tillväxt är en 
förutsättning för 
klimatomställning. 
Fattigdom är inte lösningen på 
någonting, inte heller klimat- och 
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miljöfrågor. Tillväxtkritiska 
klimataktivister använder ofta 
uppgiften att omkring sju 
miljoner människor varje år dör i 
förtid av luftföroreningar. 
Det framställs som ett 
fördömande av det moderna 
samhällets jakt på ekonomisk 
tillväxt, men omkring hälften av 
dessa dödsoffer är människor som 
aldrig fått uppleva den. De dör av 
förorenad inomhusluft från 
primitiva eldstäder med ved och 
djurbajs som bränsle. Dessa 
dödsfall inträffar dessutom ofta 
tidigt, och drabbar i hög 
utsträckning kvinnor och barn. 

Fattigdom är och förblir vårt mest 
dödliga och akuta miljöproblem. 
Nu står den dessutom i vägen för 
investeringar i en grönare framtid. 
Luftföroreningar från industriella 
utsläpp tenderar att förkorta långa 
liv med några år. Också detta bör 
förstås i möjligaste mån undvikas 
– och faktum är att även med 
energiscenarier som inte räcker ur 
klimatsynpunkt kan vi antagligen 
se fram emot renare stadsluft 
2030 än den vi andas i dag. 
Ska den globala uppvärmningen 
kunna bromsas på en nivå som 
inte drastiskt försämrar 
livsbetingelserna på vår planet 
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krävs dock en betydligt snabbare 
omställning än den vi är på väg 
emot för närvarande. 
Också om en sådan finns det 
anledning att vara hoppfull. I en 
ny bok förklarar Rebecka 
Carlsson, hållbarhetsentreprenör 
och tidigare bland annat 
sakkunnig hos klimat- och 
miljöminister Åsa Romson, hur 
nydanande företag kan bli 
drivande i en ”exponentiell 
klimatomställning” som både 
förbättrar och förändrar hur vi 
lever och producerar. 
Hennes budskap är att om 
tillräckligt många radikala 

förändringar kan haka i varandra 
– som billig ren energi, lagring, 
klimatsmarta sätt att tillverka stål 
och cement eller skyskrapor av trä 
– då kan även klimatet sällas till 
de lösta miljöproblemen inom 
några decennier. 
Detta hopp handlar inte om att 
bevara allt som det är i dag, eller 
att allt kan förväntas ske spontant. 
Politiken har en tydlig och 
styrande roll och vi har alla ett 
eget ansvar. Det behöver kosta att 
släppa ut, renare tekniker kan 
stödjas och slussas in under en 
övergångsperiod och vi behöver 
vara redo att både betala för 
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klimatsmarta alternativ och ändra 
hur vi lever. 
Men ransonering och fattigdom är 
återvändsgränder. Bara om vi 
bejakar moderna samhällens 
oförutsägbara och svårstyrda 
skaparkraft kan vi lösa 
klimatproblemen och bygga en 
bättre framtid. 
Mattias Svensson 
mattias.svensson@dn.se 

”Vaccin 
leveransklart i 
nästa vecka”
TISDAG 27 OKTOBER 2020

En första leverans av covid-19 
vaccinet som tas fram av Astra 
Zeneca i samarbete med 
universitetet i Oxford ska vara 
klar i nästa vecka, enligt uppgifter 
i den brittiska tidningen The Sun 
och nyhetsbyrån Reuters. Men 
Astra Zeneca kan inte bekräfta 
uppgiften om en leverans. 
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– Vi har jobbat med produktion 
för att stå redo den dagen vaccinet 
godkänns men där är vi inte än, 
säger Jacob Lund, 
kommunikationsdirektör på Astra 
Zeneca till DN. 
Ni skickar inte ut vaccinet redan 
nu för att snabbt kunna börja med 
vaccinering om och när det 
godkänns? 
– Det är inget som jag känner till, 
säger Jacob Lund. 
Utvecklingen av vaccinet hos 
Astra Zeneca är inne i fas 3 på 
flera håll i världen just nu där 
man genomför tester på 
människor. Enligt Jacob Lund 

hoppas man ha ett första resultat 
av detta i slutet av året. 
DN 
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De köar för att 
säkra 
demokratin
TISDAG 27 OKTOBER 2020

60 miljoner amerikaner har 
redan förtidsröstat, ett 
historiskt rekord som vittnar 
om en hypermotiverad 
väljarkår.  
Demokrater, som förtidsröstar i 
högre utsträckning än 
republikaner, tänker inte låta 
långa köer på valdagen eller 

försenade poströster äventyra 
utgången av presidentvalet. 
Disig gryning i Atlanta.  
I en hårt trafikerad gatukorsning 
står Minique Nickole Boyd i 
badtofflor och tigger pengar till 
frukost.  
Längst ned på hennes skylt i vit 
kartong, under bönen om pengar, 
står det skrivet:  
”Rösta!!!” 
– Vi måste få bort honom, säger 
Minique Nickole Boyd om den 
sittande presidenten. 
Boyd kan själv inte rösta eftersom 
hon suttit i fängelse. 
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Men över hela landet har 
amerikaner hörsammat hennes 
uppmaning. 
I måndags morse hade 58 
miljoner amerikaner redan 
röstat, i en förtidsöppen vallokal 
eller med en poströst. 
Aldrig tidigare har så många 
förtidsröstat i USA. Det uppgår 
redan till 40 procent av det totala 
valdeltagandet i 2016 års val. I 
många delstater är deltagandet 
ännu högre. I folkrika Texas har 
över 75 procent av alla som 
röstade i 2016 års val redan 
förtidsröstat. 

Och det är fortfarande en vecka 
kvar till valdagen. 
Inte alla delstater bryter ned 
förtidsröstandet efter parti. Men 
att döma av delstater som gör det 
förtidsröstar långt fler demokrater 
än republikaner än så länge.   
Av de 60 miljoner som 
förtidsröstat känner man till 
partitillhörigheten på 24 miljoner. 
Av dessa är 13 miljoner 
demokrater och 7,4 miljoner 
republikaner. 
Den statistiken säger ingenting 
om det slutgiltiga valresultatet. 
Republikanska väljare kan ta igen 
Demokraternas försprång på 
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valdagen. Men det utbredda 
förtidsröstandet säger något om 
motivationen i väljarkåren. 
Demokrater står på tårna. De 
tänker inte låta långa köer på 
valdagen eller försenade 
poströster äventyra utgången av 
presidentvalet.  
Här i Georgia i sydöstra USA har 
medborgare framför allt utnyttjat 
möjligheten att gå till 
förtidsöppna vallokaler: 
1,7 miljoner människor har 
förtidsröstat i lokal. 950 000 har 
postat sin röstsedel.    
Någon kilometer från Minique 
Nickole Boyds gatukorsning har 

Atlantas basketarena State Farm 
arena förvandlats till ett mäktigt 
demokratipalats.  
Nere på hallgolvet står digitala 
röstapparater tätt uppställda. 
Gratis parkering erbjuds i garaget 
på andra sidan gatan. Golfbilar 
kör väljare till dörren. En 
morgonpigg cheerleader tar emot 
med käcka tillrop.   
Georgia är ökänt för sina 
inskränkningar i rösträtten. Alla 
samtida lagar som gör det svårare 
för människor att rösta är 
implementerade här. I Georgias 
primärval i juni köade människor 
hela dagar för att få lägga sin röst. 
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Det var då State Farm arena och 
andra aktörer från näringslivet 
ville dra sitt strå till stacken. 
John Lewis, Georgias egen 
demokratihjälte som gick bort i 
somras, hade varit stolt. Den 
afroamerikanska 
kongressledamoten var en av 
medborgarrättsrörelsens 
förgrundsfigurer. I kampen för 
svartas rösträtt fängslades han ett 
40-tal gånger. Fram till 1960-talet 
var svarta i princip förbjudna från 
att rösta i Georgia. Affischer med 
Lewis nuna från häktet syns lite 
överallt Atlanta. Hans vädjan 

lever kvar: Get out there and vote 
like you’ve never voted before. 
Stacey Foster har just röstat i 
arenan. Hon arbetar som vaxare 
på en skönhetssalong. På sin grå 
munkjacka har hon fäst ett runt 
klistermärke med texten ”I’m a 
Georgia voter”. 
– Jag är en praktisk person, säger 
Stacey Foster om sitt beslut att 
förtidsrösta. Jag ville undvika 
långa köer på valdagen. Och det 
amerikanska postverket är lite 
sådär. Ett födelsedagskort jag 
väntade mig i förra veckan kom 
aldrig fram. Det var enkelt att 
svänga förbi här.   
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Afroamerikaner är i högre grad än 
vita väljare inställda på att gå och 
förtidsrösta i vallokal, visar 
preliminära siffror. Och svarta har 
goda skäl att vara ute i tid. I USA 
tvingas afroamerikanska väljare i 
snitt vänta 45 procent längre än 
vita för att få lägga sin röst. Under 
primärvalet i Georgia i juni fick 
mörkhyade väljare vänta 50 
minuter längre än vita väljare. Det 
beror bland annat på antalet 
vallokaler skurits ned i distrikt 
med svart majoritetsbefolkning. 
Svarta tenderar att misstro 
poströstning i högre utsträckning 
än vita. Det är heller ingen slump. 

Afroamerikaner och andra 
minoriteter är mer sårbara för 
lagar som diskvalificerar ens 
poströstsedel. 
2017 implementerades en lag i 
Georgia, ”exact match” law, som 
sätter käppar i hjulet för väljare 
vars namn på röstsedeln inte är 
identiskt med det på ens id-
handling. En åtgärd mot röstfusk, 
menar lagens upphovsmän. Men 
den drabbar medborgare med 
”etniska namn” i mycket högre 
utsträckning än namn 
förknippade med det vita 
majoritetssamhället. Av de 53 000 
namn som ströks ur röstlängden 
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efter lagens införande tillhörde 70 
procent svarta, enligt New York 
Times.  
I månader har Donald Trump 
varnat för att poströstning är 
detsamma som valfusk. Den 
bakomliggande idén är just att så 
tvivel kring röstsedlar från stora 
demokratiska distrikt. Kanske kan 
det leda till en omräkning i en 
vågmästarstat. Presidentens 
propaganda har varit 
framgångsrik: andelen 
amerikaner som uppger att valet 
kommer att skötas på ett bra sätt 
har störtdykt från 81 procent 2018 
till 62 procent i år. 

Man kan tolka det utbredda 
förtidsröstandet som en rungande 
replik på Trumps desinformation; 
det finns ingen saklig grund för 
presidentens påstående att 
poströstning skulle leda till 
valfusk. Men för att vara på den 
säkra sidan har miljoner 
demokratiska väljare valt att gå 
till vallokalen i förtid eller posta 
sitt brev i god tid innan valdagen. 
Barack Obamas uppmaning kan 
ha gjort sitt:  
”Om du är i en stat där du har 
möjlighet att rösta i förtid, gör det 
nu”, skrev den förre presidenten 
på Twitter redan i mitten av 
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augusti. ”Ju fler tidiga röster, 
desto mindre risk för krux i sista 
minuten, både i vallokaler och i 
stater där poströster tillåts. Säg 
detta till alla du känner”.  
Obamas uppmaning har fått 
genomslag i Fairburn, ett 
gammalt järnvägssamhälle söder 
om Atlanta präglat av lägre 
medelklassväljare, många svarta 
och latinamerikanska. En 
tisdagseftermiddag två veckor före 
valet anländer en strid ström av 
medborgare till ett aktivitetshus 
för pensionärer, omgivet av 
Söderns typiska lövskog och röda 
jord.  

En höggravid kvinna och hennes 
man, Jekera och Randy Smith, 
vaggar ut efter att ha 
förtidsröstat.  
– Det är så mycket desinformation 
som sprids kring hela 
poströstningsprocessen att det 
kändes säkrare att komma ut och 
göra det själv – att med egna ögon 
kunna bekräfta att ens röst 
räknas, säger Randy Smith, till 
vardags dataanalytiker. 
En polis med mexikanska rötter, 
Edgar De Santos, svänger in på 
parkeringen. De Santos ”har inte 
röstat på 39 år”, säger han. Det 
torde innebära att detta är första 
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gången någonsin som han deltar i 
ett val. Polisen är inte ensam. 
Statistik återgiven i Guardian (den 
22 oktober) indikerar att 20 
procent av förtidsrösterna 
kommer från väljare som inte 
deltog i 2016 års val. 
– Det kändes som att 2020 krävde 
det här av mig. Som att jag var 
skyldig mina barn det, säger 
Edgar De Santos om debuten i 
valbåset.  
Letitia Quinn låter sina två barn 
springa av sig på parkeringen 
utanför vallokalen. Hon blev av 
med jobbet i receptionen på en 
ortopedklinik i första 

coronavågen. Det är första gången 
som Quinn förtidsröstar.  
– Det är vår skyldighet gentemot 
de som gick före oss, de som 
offrade sina liv för att vi skulle få 
rösta, säger hon. Och en mycket 
liten insats om man jämför med 
utsikten om fyra års helvete till.   
Demokratin bärs upp av många 
små insatser. Målmedvetenheten 
hos den demokratiska väljarkåren 
är en trägen protest mot Donald 
Trumps bombastiska 
spekulationer om valfusk. På New 
beginnings senior center i 
Fairburn tickar rösterna in, en 
efter en. 
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I helgen förtidsröstade Donald 
Trump själv på ett bibliotek i West 
Palm Beach i Florida (”på en kille 
som heter Trump”). Miljoner 
republikaner har gjort samma sak. 
Men många Trumpväljare väntar 
till valdagen den 3 november, 
bland annat eftersom presidenten 
sagt att poströster riskerar att 
manipuleras. Långa köer på 
valdagen skrämmer dem inte – de 
bor företrädesvis i vita 
landsbygdsmiljöer där köer 
historiskt sett inte varit något 
bekymmer.  
Det innebär att Republikanerna 
hamnat rejält på efterkälken i 

årets val. Lite riskabelt är det för 
partiet, säger professor Michael 
McDonald vid University of 
Florida, specialist på 
förtidsröstande. Ett lokalt utbrott 
av covid-19 kan leda till att en 
vallokal tvingas stänga med kort 
varsel på valdagen. En storm kan 
dra in. Det kan påverka 
slutresultatet. 
Men John Warner, en 
handelsresande Trumpväljare 
från Alabama, säger att ”han hatar 
förtidsröstande”.  
– Jag fattar inte varför folk inte 
kan rösta på valdagen? Att gå och 
rösta är ett privilegium. Varje 
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amerikan borde kunna göra det på 
valdagen med en giltig id-
handling. Helst borde man också 
tvingas ta ett prov i 
grundläggande samhällskunskap 
och visat att man betalat skatt. 
Björn af Kleen 
bjorn.afkleen@dn.se 
Fakta. Så går det till
Andelen som förtidsröstat i årets 
presidentval är högre än i något 
tidigare val. Förtidsröstning kan 
betyda att man röstar i en 
förtidsöppen vallokal eller via 
post.   

Poströstning 
I 26 delstater räknar man bara 
röstsedlar som anländer innan 
eller under själva valdagen den 3 
november. 
Men i 24 delstater räknar man 
även poströster som anländer 
efter valdagen, så länge de är 
poststämplade den 3 november 
eller tidigare. I många delstater rör 
det sig om en veckas extra tid för 
poströsten att nå fram – men 
delstaten Washington räknar tre 
veckor försenade poströster. 
Delstater som räknar sena 
poströster står tillsammans för 
344 av 539 elektorer – 64 procent 
av elektorerna (som väljer 
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presidenten). Därför det kan dröja 
innan valresultatet kan slås fast. 
Men utbrett förtidsröstande 
minskar risken för ett försenat 
valresultat. 
Förtidsröstning i vallokal 
De flesta delstater har 
förtidsöppna vallokaler. 
I genomsitt öppnade vallokalerna 
22 dagar före valdagen den 3 
november. I några delstater 
öppnade de 45 dagar före 
valdagen. 
Ett dussin delstater inklusive 
Texas har förlängt tiden på grund 
av covid-19. 
Åtta delstater har inga 
förtidsöppna vallokaler. 

Muslimska 
protester 
tydliggör 
skillnaden i 
synen på satir
TISDAG 27 OKTOBER 2020
Analys 
Paris. Turkiets president 
Erdogan manar nu till bojkott 
av franska varor, efter att 
tidigare ha uppmanat 
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Frankrikes president Macron att 
göra ett ”psyktest”. Krav på 
bojkott kommer också från 
andra muslimska länder. 
I bakgrunden finns en rejäl dos 
realpolitik – men även en viktig 
skillnad i synen på satir, och på 
hur den franska staten 
behandlar landets fem miljoner 
muslimer. 
Franska skönhetsprodukter, ost 
och yoghurt kan bli svårsålt ett tag 
framöver i Turkiet. Detta sedan 
president Recep Tayyip Erdogan 
på måndagen uppmanade till 
bojkott. 

– På samma sätt som en del i 
Frankrike säger ”köp inte turkiska 
märken”, vill jag nu säga till min 
nation: strunta i franska märken, 
köp inte franska märken, sa den 
turkiska presidenten i ett tal i 
Ankara. 
Det kan tyckas lite märkligt, bara 
tio dagar efter det brutala mordet 
på den franska historieläraren 
Samuel Paty.   
Men för Erdogan handlar detta 
om betydligt mer än ett mord. 
Han ser en möjlighet att 
framställa sig som alla muslimers 
förkämpe när han nu anklagar 
Frankrike – som han av andra 
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skäl är på kollisionskurs med i 
Libyen och östra Medelhavet – för 
att diskriminera muslimer. 
I Frankrike har man just hämtat 
sig från chocken av att en radikal 
islamist knivmördat och 
halshuggit en historielärare i en 
Parisförort, enbart för att denne 
visat Muhammedkarikatyrer i en 
klass. Avsikten med dådet var av 
allt att döma att skrämma andra 
lärare till tystnad. 
– Vi tänker inte sluta göra 
teckningar och karikatyrer, även 
om andra backar undan, bedyrade 
Macron i ett känsloladdat tal vid 
Samuel Patys kista. 

Macron har sagt att ”islam är i dag 
en religion i kris i hela världen” 
och har rättfärdigat satirtidningen 
Charlie Hebdos drift med profeten 
Muhammed utifrån 
yttrandefriheten och rätten att 
häda.  
Den åtskillnad mellan stat och 
religion som sedan 1905 är 
lagstadgad i Frankrike är en 
grundsten i republiken. En del 
franska debattörer gör nu 
jämförelser mellan dagens 
islamister och hur 1800-talets 
prästerskap i katolska kyrkan 
försökte ta makten över politiken. 
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Flera tidningar har återpublicerat 
karikatyrer och några franska 
kommuner har projicerat dem på 
byggnader. Allt i frihetens namn, 
och som en protest mot mordet på 
Paty. 
Men: det går också att se detta på 
andra sätt.  
I muslimska länder som Turkiet, 
Pakistan och Marocko väcker de 
respektlösa avbildningarna av 
profeten Muhammed avsky. Satir 
kan där vara en farlig syssla – och 
inte bara när den riktas mot 
profeten.  
I andra länder, som i Algeriet, 
väcks dock också minnen av den 
franska nedsättande synen på 

islam och hur muslimer länge var 
berövade grundläggande 
rättigheter. Denna kritik, som 
betonar det koloniala arvet, hörs 
även internt i Frankrike, där 
diskriminering av personer med 
arabisk och afrikansk bakgrund är 
ett känt problem i arbetslivet. 
Att en moské i Paris nu har 
stängts för att den delat en video 
på Facebook med kritik av 
läraren, att flera stora muslimska 
organisationer hotas av 
upplösning – trots att banden till 
mordet är minst sagt oklara – och 
att utbildning av imamer 
utomlands försvåras kraftigt, tas 
av vissa kritiker som intäkt för att 
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Frankrike aldrig på allvar sett sina 
muslimska medborgare som 
likvärdiga. 
Att Frankrikes inrikesminister i 
en intervju sagt att han inte tycker 
om att se gångar med ”etnisk mat” 
i mataffärer – med tydlig syftning 
på halalkött – polariserar 
stämningen ytterligare. 
Den stora tragiken är att det 
Samuel Paty ville diskutera med 
sina elever var just detta: vikten 
av yttrandefrihet, men också det 
ansvar som det för med sig att 
använda sig av den. 
Erik de la Reguera 
erik@delareguera.se 

Henrik Brandão 
Jönsson: Sista arvet 
från Pinochets dagar 
kan snart vara borta
TISDAG 27 OKTOBER 2020

På fasaden till en skyskrapa vid 
protesternas torg Plaza 
Dignidad i Chiles huvudstad 
Santiago projiceras texten 
”Pånyttfödd”. Tydligare än så 
kan man inte läsa resultatet av 
Chiles folkomröstning. Med 78 
procents stöd skrotas den 
grundlag som skrevs av 
Augusto Pinochets diktatur. 
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Det är en unik seger för 
demokratin i Latinamerikas 
rikaste land och ett slag i 
ansiktet på högerpopulismen. 
Resultatet visar att det går att 
förändra ett samhälle med hjälp 
av protester. 
Om det inte varit för den sociala 
rörelse som av en slump bildades 
för ett år sedan när 
kollektivtrafikavgiften höjdes i 
huvudstaden hade det aldrig blivit 
en folkomröstning. Det var 
protesterna som tvingade en av 
landets rikaste män, president 
Sebastián Piñera, att genomföra 
folkomröstningen. Av högern kom 

han att hatas för det. Många 
konservativa väljare övergav 
honom och valde att ställa sig 
bakom högerpopulisten José 
Antonio Kast, en av de främsta 
förespråkarna för att rösta nej till 
en ny grundlag. Han hoppades in i 
det sista att den nya tidens politik 
– där det avskräckande och 
oväntade vinner – skulle ta hem 
segern. När jag träffade honom i 
våras log han när jag frågade om 
nej-sidan kunde vända sina låga 
opinionssiffror. 
– Var det någon som trodde på 
brexit? Att Trump skulle vinna 
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över Hillary? Att Bolsonaro skulle 
bli Brasiliens president, sa han. 
Svängningen kom inte. Nej-sidan 
fick endast 22 procents stöd. Det 
vill säga, en femtedel står bakom 
Pinochets gamla grundlag.  
Valstatistiken från huvudstaden 
Santiago klargör tydligt vem som 
röstade på vad. I stadsdelen Las 
Condes, där de rika bor, valde en 
majoritet att behålla Pinochets 
grundlag. De vill fortsätta med 
den marknadsliberala politik som 
de anser har gynnat dem. På 
andra sidan huvudstaden, i 
arbetarstadsdelen La Pintana, 
röstade 88,5 procent för att skrota 

den gamla grundlagen och ersätta 
den med en ny författning. Här 
bor många som anser sig ha 
förlorat på en nyliberal ekonomi. 
Till våren ska 155 personer från 
civilsamhället utses av väljarna 
vid ett direktval. Under ett år ska 
de, tillsammans med landets 
folkvalda parlamentariker, ta fram 
ett förslag till en ny konstitution. 
Någon gång under 2022 ska 
förslaget läggas fram vid en ny 
bindande folkomröstning som 
antingen kan anta eller förkasta 
förslaget. Många av de som 
röstade nej till en ny grundlag 
menar att den processen är 
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riskfylld. De är rädda för att 
grundlagsarbetet kommer ta 
hänsyn till tillfälliga folkliga 
protester. Andra menar att de 
diskussioner som uppstår är själva 
grunden i en demokrati. 
Ett av ja-sidans krav är att sätta 
stopp för, eller tydligare reglera, 
privatiseringen av 
samhällsbärande tjänster som 
skolor, sjukhus, vägar och vatten. 
Ett annat krav är att en ny 
konstitution ska omfatta en 
reform av karabinjärerna – Chiles 
militärt organiserade poliskår. 
Under det år som de sociala 
protesterna pågått anklagas 

karabinjärerna av 
människorättsorganisationen 
Amnesty för att ha begått över 8 
500 övergrepp. Poliser misstänks 
medvetet ha siktat på 
demonstranters ögon för att göra 
dem blinda. Ja-sidans förslag är 
att karabinjärerna inte längre ska 
vara en militärt organiserad kår 
utan i stället bli en vanlig 
polismyndighet som styrs av 
justitiedepartementet. 
Om det sker är det sista arvet från 
Pinochets dagar definitivt över. 
Henrik Brandão Jönsson 
Fakta. Chilenare i Sverige

278



I Sverige bor det omkring 60 000 
personer med anknytning till 
Chile. Av de som besökte de 
chilenska konsulaten i Sverige i 
söndags röstade 97 procent för en 
ny grundlag. 3 procent ville 
behålla Pinochets ekonomiska 
politik. 

Storstrejk 
inledd mot 
Lukasjenko
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Traktor- och elektronikfabriker, 
universitet, affärer, kaféer, gym 
– tusentals företag deltog i 
storstrejken i Belarus för att 
sätta press på Aleksandr 
Lukasjenko. Över hundra 
greps. 
På söndagen gick 
oppositionsledaren Svjatlana 
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Tsichanouskajas ultimatum ut. 
Oppositionen kräver att 
Lukasjenko ska avgå, att våldet på 
gatorna ska stoppas och att alla 
politiska fångar ska friges. 
Måndag morgon inleddes den 
aviserade storstrejken. Över 
konstgödselfabriken Grodno Azot 
i Hrodna vajade den rödvita 
belarusiska flaggan, symbolen för 
oppositionen. Två andra statliga 
fabriker deltog i generalstrejken. I 
Minsk demonstrerade studenter 
på minst tre olika universitet.  
Oberoende medier rapporterar 
om att hundratals privata företag 
har deltagit i strejken. 
Anna-Lena Laurén 

Danmark 
skärper 
inresekraven
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Danmark. Resande till Danmark 
från högriskländer kommer att 
avkrävas ett högst 72 timmar 
gammalt intyg på att de inte är 
smittade av covid-19, även om de i 
övrigt uppfyller de skärpta 
inresekraven. Arbetspendlare som 
reser från Sverige omfattas dock 
inte av kravet. 
TT-Ritzau 
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Växande 
protester mot 
planer på 
skärpt 
abortlag
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Polen. På måndagen 
demonstrerade för femte dagen i 
rad tusentals människor i flera 
polska städer mot ytterligare 

skärpning av landets 
abortlagstiftning. Efter ett beslut i 
landets författningsdomstol 
planerar det nationalkonservativa 
regeringspartiet Lag och rättvisa 
(PIS) att lägga fram ett lagförslag 
som, om det antas, skulle göra 
abort tillåtet endast om kvinnan 
har våldtagits, utsatts för incest 
eller om hennes liv och hälsa 
hotas. 
Amanda Dahl 
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Många döda 
efter ryska 
flyganfall
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Minst 78 Turkietstödda rebeller 
har dödats i ryska flyganfall i 
nordvästra Syrien under 
måndagen. 
Anfallen från Damaskusregimens 
allierade är de blodigaste sedan 
eldupphöret trädde i kraft för 
knappt åtta veckor sedan, enligt 
det oppositionella Syriska 

människorättsobservatoriet som 
bevakar kriget från 
Storbritannien. 
Över 90 personer uppges vara 
skadade efter att ryska 
stridsflygplan attackerade 
rebellgruppen Faylaq al-Shams 
träningsläger i Jabal Duwayli-
området i provinsen Idlib. 
Ett avtal om vapenvila 
upprättades mellan Ryssland och 
Turkiet i början av mars. Detta 
efter en blodig månadslång 
militäroffensiv från den 
ryskstödda regimen, då stora 
områden som tidigare 
kontrollerats av rebeller i 
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provinserna Idlib och Aleppo 
återtogs. 
TT-AFP 

Marianne 
Björklund: Kina 
ser ut att planera 
för minskat 
beroende av 
omvärlden
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Bara dagar före presidentvalet i 
USA håller ledningen i Kinas 
kommunistparti ett av årets 
viktigaste möte, det femte 
plenumet. Mycket talar för att 
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Kina går mot en politik som -
minskar landets beroende av 
utlandet. 
DN:s korrespondent Marianne 
Björklund svarar på tre frågor 
om mötet. 
Peking. 
1 Varför är det femte plenumet 
som inleddes på måndagen och 
avslutas på torsdag viktigt? 
Vid det femte plenumet möts den 
absoluta toppen i det kinesiska 
kommunistpartiet, central-
kommittén, för att besluta om en 
ny femårsplan för Kina. 
Mötet kommer att visa vilken 
ekonomisk och social politik 

världens näst största ekonomi vill 
föra framöver och kommer 
dessutom avslöja vilken 
ekonomisk vision som Kinas 
ledare har för landet 15 år fram i 
tiden.  
Årets möte lär präglas av den 
turbulens som omgärdat Kina 
under senare tid. 
Landets relation med väst, särskilt 
USA, är alltmer ansträngd. 
Misstänksamheten visar sig i allt 
ifrån Sveriges beslut att stänga ute 
Huawei från utbyggnaden av 5G-
nätet till planer från USA på att 
införa restriktioner för 
amerikanska datachipstillverkare 
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för att leverera viktiga 
komponenter till Kina. 
Samtidigt bröt covid-19 ut i Kina i 
början av året. Nu har landet fått 
kontroll på smittspridningen, -
något som man lär berömma sig 
själv för under mötet. 
2 Vilken politisk inriktning kan vi 
räkna med i Kinas plan för 2021–
2025? 
Mötet sker bakom lyckta dörrar 
och det dröjer innan resten av 
världen vet exakt vad som 
beslutats. Först i mars när Kinas 
”parlament”, Folkkongressen, ska 
klubba femårsplanen blir den 
offentlig. Men på torsdag när 

mötet avslutas väntas vissa delar 
läcka ut till statlig media.  
Av tal som Xi Jinping hållit 
tidigare i år kan man sluta sig till 
att Kina kommer att rikta in sig på 
en omställning som gör landet 
mindre beroende av utlandet. Han 
har vid flera tillfällen lanserat det 
ekonomiska konceptet ”dubbel 
cirkulation”. Kontentan är att 
Kina ska lita mer till sin egen 
ekonomi, både när det gäller 
produktion av insatsvaror till 
industrin och konsumtion. 
Konceptet ska ses i ljuset av den 
ökade misstänksamheten mot 
Kina i väst och USA:s sanktioner 
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mot Kina som har visat hur 
känsligt det är för kinesiska 
företag att vara beroende av 
utlandet.  
För att klara en mer inhemskt 
driven ekonomi måste också ett 
antal reformer genomföras. Det 
gäller bland annat hukou-
systemet, som reglerar 
migrantarbetares rättigheter. Som 
det är i dag omfattas inte de som 
flyttar från landsbygden för att 
arbeta i städerna av det sociala 
välfärdsnätet. Om Kina ska hålla 
liv i konsumtionen behöver de 
reglerna ändras. 

Förväntningar finns också att 
mötet ska ge mer konkreta svar på 
hur Kina ska nå målet att bli 
koldioxidneutralt 2060. En plan 
som Xi Jinping meddelade i 
september utan att vara särskilt 
specifik. Här krävs stora insatser. 
Kina är världens största 
utsläppare av koldioxid och i dag 
står kol för över hälften av 
elförsörjningen i landet.  
3 Kan Kina hålla kvar den höga 
tillväxttakt som landet haft under 
en lång period? 
Landet har förstås påverkats 
ekonomiskt av covid-19 och har i 
år för första gången sedan 2002 
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slopat ett tillväxtmål. Men sedan 
några månader tillbaka rullar 
hjulen igen. Kina sticker ut och 
beräknas bli den enda större 
ekonomin i världen i år som får en 
positiv tillväxt. Det tredje 
kvartalet i år ökade bnp med 4,9 
procent och IMF räknar med en 
tillväxt på runt 2 procent för 
helåret. 
Men framöver lär en åldrande 
befolkning och låga födelsetal 
hålla tillbaka ekonomin och de 
flesta räknar med att Kina 
kommer att sänka tillväxtmålet till 
runt 5 procent, jämfört med de 6,5 
procent som gällt de senaste fem 

åren. Samtidigt kommer 
förmodligen betydelsen av hur 
hög tillväxten är att tonas ner. I 
stället väntas kommunistpartiet 
betona vikten av att klättra i 
värdekedjan och vara 
världsledande i den högtekno-
logiska utvecklingen. 
Marianne Björklund 
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Så hänger 
rasismen 
samman med 
den 
ekologiska 
krisen
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Spelar det någon roll om man 
är vit eller svart när man går ut i 
det gröna? Ja, upplevelsen av 

naturen kan hänga samman 
med historiska erfarenheter. 
Det skriver Petra Carlsson, som 
hittat inspiration hos teologen 
James H Cone.  
De som kämpar för svartas 
rättigheter och de som kämpar för 
planetens överlevnad har tenderat 
att ignorera varandra i det 
offentliga samtalet och 
aktivismen. Det är olyckligt -
eftersom de kämpar mot samma 
fiende – människors dominans av 
varandra och av naturen. 
Så resonerar teologen James H 
Cone (1938–2018). Den logik som 
har lett till slaveri och segregering 
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i Amerika, kolonisering och 
apartheid i Afrika liksom den 
norm enligt vilken vita män har 
mer makt än svarta och kvinnor 
världen över, är samma logik som 
leder till exploatering av djur och 
natur, menar han och 
sammanfattar: Vi behöver ett 
fördjupat samtal där vi kopplar 
samman jordens kris med krisen i 
människofamiljen. 
Det är val i USA i höst, landet 
kokar av coronahanteringens 
misslyckande, den svarta 
befolkningens rop på rättvisa och 
klimatfrågans lönlösa försök att 
klättra på den politiska 

dagordningen. Några historiska 
nedslag i amerikanernas relation 
till naturen kastar ljus över hur 
den ekologiska krisen och 
rasfrågan hänger samman.  
Det är tidigt 1970-tal när 
forskaren Raymond Williams hör 
kollegorna prata i fikarummet. I 
helgen vill de ut i naturen för att 
komma bort, bort från jobb och 
besvärliga relationer. Naturen, 
noterar han, står för allt det som 
inte är mänskligt, naturen är fri 
från politik, arbete och 
relationsproblem. Men hur har 
det blivit så? undrar Williams. 
Vilken historisk utveckling har lett 
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fram till användandet av ett ord 
för allt som inte är mänskligt? Ett 
ord för allt i tillvaron som inte 
relaterar till en viss art – ett ord 
som dessutom betecknar något 
neutralt, kravlöst och rogivande. 
Williams börjar studera hur den 
amerikanska föreställningen om 
naturen utvecklats genom 
historien och forskningen i detta 
fält fortsätter och inkluderar i dag 
även rasfrågan. Vi ser snart 
varför.     
I 1800-talets USA finns 
föreställningen om naturen som 
viloplats och källa till fördjupning 
på flera håll. 

Transcendentalismen med 
legendariska namn som 
författaren Ralph Waldo 
Emerson, Henry David Thoreau, 
författaren och feministen 
Margret Fuller är en 
naturromantisk rörelse. De söker 
harmoni och livsmening i naturen 
och skriver odödlig poesi.  
Men även troende kristna söker 
fördjupning i naturen under 
samma tid. Det finns heliga 
platser runt om i nordöstra USA 
dit baptister och metodister beger 
sig för att be – lundar, kullar, 
floder och speciella träd där Gud 
anses vara särskilt närvarande. 
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Predikanter som Hannah Syng 
Bunting menar att en kristen bör 
studera naturen för att lära sig 
något om Gud. Det går till och 
med så långt att man lär sig 
betrakta träden som ett slags folk. 
Det finns nämligen en 
föreställning om att varje träd kan 
lära en något om Kristi kors, 
förutsatt att träden studeras noga, 
vart och ett. Att vara kristen kan 
därför innebära att lära sig att läsa 
träd och att tala trädspråk. 
Naturen agerar lärobok i kristen 
tro så det gäller att lära sig dess 
unika språk och uttryck. 

Denna kristna naturmystik ses 
dock efterhand som ett hot mot 
kristen renlärighet och mot slutet 
av 1800-talet sker en 
uppstramning. Nu ska den kristna 
tron främst utövas i kyrkans hägn 
– Gud ska sökas genom 
bibelstudier, inte genom 
trädstudier. Man betonar 
skillnaden mellan kristen tro å 
ena sidan och naturmystik och 
naturvetenskap å den andra. Vissa 
uttrycker tvivel på sina egna 
tidigare religiösa upplevelser i 
naturen. Tänk om det inte var 
Gud jag mötte på mina 

291



skogsvandringar utan bara 
naturen?  
Denna möjlighet hade tidigare 
inte föresvävat dem och deras 
tvivel vittnar därmed om en 
förändrad syn på naturen i deras 
kristna kultursfär. Gränsen 
mellan kristet och icke-kristet, 
mellan kyrka och natur stramas 
upp och lever vidare än i dag i den 
klimatförnekande kristna högern. 
Naturen är ”det andra”, det icke-
mänskliga och delvis även det 
icke-gudomliga. Naturen är 
visserligen Guds skapelse men 
den är inte själv Gud och det är 
människan som är skapelsens 

krona. Vilken människa som 
helst? Alla människor? Kanske 
inte i alla tolkningar av den 
kristna läran, menar en del.  
Studier visar hur laddad naturen 
var med vita och manliga 
projektioner för 
transcendentalister och 
naturmystiker. Naturen som 
viloplats är främst en tillflykt för 
den fria, vita mannen, menar Paul 
Outka och James Cone. För om 
Williams eller någon av 
naturromantikerna hade delat de 
svartas erfarenheter från den 
amerikanska södern hade de -
förmodligen inte talat om träd 
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som en plats för återhämtning 
eller möte med det gudomliga. De 
av oss som ser träd som vackra 
beskyddare har troligen inte hört 
mamma, pappa och mormor 
berätta om lynchträden. 
Om jag hade växt upp i den 
amerikanska södern under det 
tidiga 1900-talet i min vita 
medelklassfamilj är det inte 
otänkbart att min skolklass hade 
gjort utflykter för att titta på 
lynchningar. Undervisningen 
skulle ha börjat senare för att vi 
inte skulle missa när människor 
från vår egen samhällsgemenskap 
satte sig till doms över andra och 

lät dem hängas i träd inför publik. 
Lynchningar annonserades i 
tidningen och på radio så att vi 
inte skulle missa.  
Jag hade också kunnat köpa ett 
vykort med en död människa 
hängande från ett träd för att 
skicka till släktingar och vänner. 
Det fanns nämligen portabla 
tryckapparater så att fotografer 
kunde tjäna sig en hacka på att 
sälja bilder som minne. Men det 
är inte säkert att jag hade behövt 
köpa något vykort, för mina 
föräldrar hade kanske haft någon 
av de ”hundratals kameror som 
klickade hela förmiddagen vid 
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lynchplatsen”, enligt ett reportage 
om lynchningen av Thomas 
Brooks publicerat 1915. Det 
vidriga fenomen där träd 
användes som lynchpålar uppstod 
som en backlash på slaveriets 
avskaffande i den amerikanska 
södern. Det var en kultur där vita 
medborgare genom monstruösa, 
offentliga avrättningar lärdes att 
alltjämt separera sig själva från 
svarta medborgare.  
James H Cone är sedan länge en 
etablerad teologisk röst i den 
svarta befrielserörelsen och sedan 
början av 2000talet även inom 
miljörörelsen. Det dröjer dock till 

2013 innan han kan skriva en mer 
personlig bok där han relaterar 
lynchträden till kristen tro (”The 
cross and the lynching tree”). 
Cone är då närmare åttio år. ”Som 
barn”, skriver han, ”såg jag hur 
min mamma och pappa fick 
hantera segregationen och det 
ständigt överhängande hotet om 
lynchning. Deras sätt att klara av 
denna verklighet och de 
uppoffringar de gjorde för att vi 
barn skulle vara skyddade 
påverkade mig på djupet.”  
För Cone vittnar träd inte om en 
kärleksfull skapargud utan om 
obeskrivlig mänsklig ondska och 
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mänskligt lidande. Träd vittnar 
om en verklighet av tortyr och 
förtryck, en verklighet som kräver 
att bli sedd och som kräver 
motstånd. Förtrycket och 
exploateringen av de svarta 
kropparna följer dessutom samma 
logik som exploateringen av 
naturen, menar han. Rätten att 
exploatera det andra – det icke-
mänskliga, det som inte ska väcka 
konflikt utan skänka vila, det som 
inte ska kräva sin rätt, höja sin 
röst eller ge sig in i politiken. 
Rätten att exploatera naturen och 
att sätta sig till doms över svarta 

kroppar är i grunden ett uttryck 
för samma maktfullkomlighet. 
Cone var lite yngre än Raymond 
Williams, men de levde i USA 
under mitten av 1900-talet båda 
två. För afroamerikanen Cone 
väckte en promenad ensam i 
skogen nedärvd skräck. I Williams 
vita fikarum var det tvärtom. Där 
var det så självklart att naturen 
var en viloplats från mänsklig 
ondska att han lät den 
föreställningen bli utgångspunkt 
för hela sitt forskningsprojekt. 
Cone uppmanar oss att tänka 
samman planetens kris med 
krisen i den mänskliga familjen. 
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Exploateringen av människor och 
djur är grundad på samma logik, 
menar han.  
Kanske är det därför dags att vi lär 
oss att tala trädspråk på nytt? 
Historikern Daegan Miller menar 
det. Men det ska då vara ett 
trädspråk som inte skiljer mellan 
natur och kultur, ett trädspråk 
som inte separerar det mänskliga 
livet från naturens liv. I stället bör 
vi öppna våra ögon för hur vår 
relation till naturen hänger 
samman med vår relation till 
varandra. Hur jag behandlar dig 
hänger samman med hur jag 
behandlar planeten. Min relation 

till naturen hänger samman med 
min relation till dig. 

Fotnot: Petra Carlsson är docent i 
teologi, präst i svenska kyrkan och 
lektor vid Teologiska högskolan, 
Enskilda högskolan Stockholm. 
Petra Carlsson 
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Så mycket att 
beundra i 
Belarus
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Deras politiska ledare hotades, 
censurerades och tvingades fly 
utomlands inför presidentvalet 
den 9 augusti. Andra klev fram 
och tog deras plats, varför 
regimen inte såg någon annan 
utväg än att fuska med 
rösträkningen. 

Sedan dess har folket i Belarus 
fortsatt att demonstrera. Många 
har trakasserats, gripits och 
torterats i regimens ökända 
fängelser. En än så länge lojal 
säkerhetstjänst har beskjutit 
demonstranter med tårgas, 
chockgranater och gummikulor. 
Sociala myndigheter har hotat att 
ta barnen ifrån föräldrar som 
deltar i strejker och protester. 
Men oppositionen har vägrat att 
ge upp, och nu höjer de 
insatserna. Oppositionsledaren 
Svjatlana Tsichanouskaja har 
uppmanat till strejk sedan krav på 
diktatorn Aleksandr Lukasjenkos 

297



avgång, frigivande av politiska 
fångar och ett slut på polisvåldet 
inte tillgodosetts. Initialt verkar 
uppmaningen ha följts, också i 
stora statliga fabriker. 
Kampens utgång är fortfarande 
oviss. Lukasjenko har trappat upp 
våldsamheterna, och ett 
auktoritärt Ryssland är redo att gå 
in på regimens sida för att krossa 
det folkliga motståndet. 
Generalstrejker är dubbelriktade 
vapen som innebär betydande 
materiella umbäranden för ett 
prövat folk. 
Samtidigt har uthålligheten i 
Belarus överträffat de flesta 

utomståendes förväntningar. Så 
länge protesterna är så ihållande 
lever hoppet om en demokratisk 
förändring i ett land som under 
Lukasjenkos maktinnehav 
närmast framstår som ett 
museum från sovjettiden. 
Kampen för demokrati och frihet i 
Belarus, liksom i exempelvis 
Hongkong och Thailand, är en 
välkommen kontrast till den 
utveckling som pågår även i 
många demokratier, där friheter 
för press och akademi hotas, och 
röster i val avläggs mer för att 
undvika ännu sämre alternativ än 
för att bygga en bättre framtid. 
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Frihetens värde framstår sällan 
lika klart som när den saknas. 
Mattias Svensson 
mattias.svensson@dn.se 

Låt oss 
välkomna de 
ofrivilligt 
gravida 
polskorna till 
Sverige
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

En gång i tiden, på 60-talet, var 
”Polenresorna” ett begrepp i 
samhällsdebatten. Varje år reste 
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tiotusentals svenska kvinnor för 
att göra abort. Hemma i Sverige 
var det fortfarande svårt. Drygt 10 
000 ansökningar inkom årligen 
till Medicinalstyrelsens 
abortnämnd, men bara drygt en 
tredjedel beviljades. 
Med tiden, och med enveten 
kamp, kom Sverige till sist att 
införa fri abort, alltså rätten att få 
avsluta en graviditet utan att 
behöva böna och be. 
Vissa partier skulle nog gärna 
tafsa på aborträtten här, men det 
vågar de inte nu. Det vore alldeles 
för inopportunt: en 
överväldigande majoritet av folket 

är för den svenska lagen – 83 
procent, visade en mätning som 
Aftonbladet gjorde häromåret. I 
Sverige är slaget vunnet, 
åtminstone för den här gången. 
För ingen seger kan någonsin tas 
för given i de här sammanhangen. 
Om detta påminner Polen, som 
gått åt motsatt håll. 
Med åren skärptes landets 
tidigare så generösa lag alltmer, 
och 1993 försvann en 
nyckelformulering om ”svåra 
livsomständigheter” som tidigare 
hade möjliggjort generösa 
tolkningar. I stället förbjöds alla 
aborter förutom de som var ett 
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resultat av våldtäkt eller incest, 
där den gravida kvinnans liv och 
hälsa var i fara eller där fostret var 
allvarligt skadat. I praktiken har 
bara det sistnämnda skälet kunnat 
åberopas, 98 procent av aborterna 
beviljades i fjol på denna grund. 
Men inte heller denna lilla skärva 
frihet får kvinnorna i Polen 
behålla. Nu har styret beslutat att 
det strider mot landets författning 
att tillåta abort av allvarligt 
skadade foster.  
Och här någonstans börjar det 
likna ren, utstuderad tortyr: Även 
om det är fastslaget bortom alla 
tvivel att ett foster kommer att dö, 

så tvingas kvinnan alltså bära det 
graviditeten ut och föda det. Detta 
tjänar inget annat till än att 
utsätta henne för outsäglig fasa 
och plåga – och kanske även 
fostret. Inte undra på att 
polackerna gått ut för att 
protestera vilt på gatorna.  
När man diskuterar abort måste 
man veta att detta är vad man 
pratar om, detta är vad förbud 
skapar. Inte en Disneyvärld där 
allt blir bra till slut och ingen 
behöver dö. I stället en tillvaro där 
kvinnor antingen tvingas bära, 
föda och ibland också fostra barn 
de av olika skäl inte vill ha, eller 
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där de desperat och med risk för 
sitt eget liv försöker avsluta 
graviditeten själva, eller där de – 
om de kan – reser till en 
abortklinik utomlands. 
Ett ideal så likgiltigt inför 
människors lidande att det 
frambringar den sortens framtid 
är inget att ha. Låt Sverige 
motverka det så gott det går, och 
välkomna polskorna hit. Det är 
dags för oss att återgälda tjänsten. 
Lisa Magnusson 
lisa.magnusson@dn.se 

Sverige måste ge 
sig in i debatten 
om Macrons EU-
idéer
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Diskussionen om EU:s framtid 
pågår för fullt, men i Sverige är 
det tyst. Ett medlemsland som 
vill påverka unionens framtid 
kan inte sitta i sitt hörn och 
sura. 
Det är något konstigt med Sverige 
och EU-politiken. Efter snart 26 
år som medlem är striden mellan 
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ja och nej (nästan) över, men det 
är märkligt tyst om unionen i 
Sverige. Under den senaste 
partiledardebatten i SVT sades till 
exempel inte ett enda ord om EU. 
Samtidigt är stödet för 
medlemskapet numera nästan 
förvånande högt. 
”Aldrig förr har den svenska 
allmänhetens stöd för EU legat på 
så höga nivåer som under de 
senaste två åren”, skriver 
statsvetarna vid Göteborgs 
universitet i den årliga 
opinionsundersökning som 
publiceras av Sieps, Svenska 

institutet för europapolitiska 
studier. 
Forskarnas undersökning visar att 
sex av tio tycker att Sveriges EU-
medlemskap är något bra och 
enligt Eurobarometern svarar hela 
50 procent av tillfrågade svenskar 
att EU ”framkallar en positiv 
bild”. Det är över EU-
genomsnittet (42 procent) och 
betydligt mer än i EU-
grundarländer som Italien (33 
procent), Frankrike (36 procent) 
och Belgien (40 procent). 
Men opinionsmätningar säger 
inte allt. Samtidigt som 
svenskarna har blivit mer positivt 
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inställda märks en tilltagande 
politisk olust med EU, också i 
partier som brukade höra till 
hyllningskören. Det gäller inte 
minst Moderaterna. 2019 års 
SOM-undersökning visar att 
andelen som säger sig vara 
”mycket eller ganska positiv” till 
EU numera är större bland 
miljöpartister än bland moderater 
(69 respektive 66 procent). 
Efter sommarens EU-beslut att 
inrätta en gigantisk 
lånefinansierad 
återhämtningsfond, vilket en stor 
majoritet i den svenska riksdagen 

ogillade, hörs många mycket EU-
kritiska röster inom både S och M. 
Missnöjet handlar om att EU 
anses vara på väg åt fel håll när 
den gemensamma finanspolitiken 
fördjupas. Och när EU-
kommissionen på onsdagen lägger 
fram förslaget om regler för 
minimilöner kommer säkert 
fördömanden från höger till 
vänster i Sverige. Att vara kritisk 
är förstås inte samma sak som att 
vara motståndare, det kan vara 
precis tvärtom. Den som bryr sig 
om unionens framtid ska 
naturligtvis protestera mot sådant 
som uppfattas som dumt, men 
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framför allt försöka påverka 
utvecklingen. 
Det trista med det svenska EU-
missnöjet är att det ofta uttrycks i 
form av avfärdande distans. 
Sverige fnyser åt nya idéer i stället 
för att argumentera väl för sin 
ståndpunkt och presentera egna 
tankar om hur EU:s problem ska 
lösas. Ett tydligt exempel är 
framtidsdebatten om EU, som nu 
på allvar har satt i gång. En så 
kallad framtidskonferens ska 
inledas under hösten, när 
Tyskland håller i EU:s rullande 
ordförandeskap, och den ska 

avslutas våren 2022, när 
Frankrike är ordförandeland. 
Emmanuel Macron har satt tonen 
för diskussionen och på franskt 
manér lanserat nya begrepp som 
han vill ska vägleda EU. 
Frankrikes president strävar efter 
något han kallar ”europeisk 
suveränitet” och hävdar att EU 
behöver utveckla ”strategisk 
autonomi” inom flera områden. 
Sådant tal verkar få svenska 
politiker att rysa. I stället för att 
försöka begripa vad Macron 
menar, och fundera över om han 
har en poäng, har Sverige hittills 
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reagerat som vanligt: Med tystnad 
och distans. 
Macrons idéer har fått både ris 
och ros, men kan få stor betydelse 
för EU. Den europeiska 
suveränitet som presidenten 
eftersträvar kan ses som ett svar 
på de senaste årens globala 
utveckling, där USA och Kina 
slåss för egna intressen och den 
multilaterala världsordningen 
bryter samman. I en sådan värld 
måste också EU bevaka och 
försvara sina intressen, anser 
tydligen den franske presidenten, 
och de principiella funderingarna 

kommer säkert förvandlas till mer 
konkreta förslag. 
Det handlar antagligen inte bara 
om nya försök att göra EU-
ländernas försvarspolitik mer 
sammansvetsad, utan kanske 
också om uppluckrade 
konkurrensregler på den inre 
marknaden och större möjligheter 
för medlemsstaterna att ge statligt 
stöd till företag. 
Ska alltså EU tillåta att europeiska 
företag går samman för att bättre 
kunna konkurrera med kinesiska 
och amerikanska bolag? Ska EU 
låta medlemsländerna ge statligt 
stöd till europeiska bolag så att de 
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klara sig i konkurrensen med 
kinesiska? Det är inte 
okomplicerat, men värt en 
ordentlig diskussion. 
För traditionellt frihandelsvänliga 
Sverige kan talet om europeisk 
suveränitet också bli 
problematiskt. Koldioxidtullar 
kan leda till andra nya tullar och 
murarna kring EU byggas högre. 
Om Macron får bestämma blir det 
inte heller något frihandelsavtal 
med Mercosur, enligt den 
uppgörelse som Sveriges tidigare 
EU-kommissionär Cecilia 
Malmström kom fram till med 
länderna i Sydamerika. 

Inte ens i den frågan har Sverige 
hittills höjt rösten. Betyder det att 
regeringen i Stockholm inte har 
några bra argument för att 
försvara avtalet med Mercosur? 
Det vore riktigt trist. 
Det finns alltså många skäl för de 
politiska partierna i Sverige att ge 
sig in i diskussionen om EU:s 
framtidsfrågor. I sista hand 
handlar det om demokrati och 
förtroende, och därmed om 
Sveriges fortsatta EU-
medlemskap. Om partierna inte 
orkar fundera över unionens 
framtida utveckling kommer 
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svenskarnas höga förtroende för 
unionen inte att bestå. 
Annika Ström Melin 

Spionagedömd 
kines utvisas
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Den 52-åriga kinesiska 
medborgaren dömdes 
sommaren 2018 för att på 
regimens uppdrag ha spionerat 
på exiltibetaner i Sverige. Nu 
har Sveriges regering beslutat 
att mannen ska utvisas, 
rapporterar Göteborgs-Posten. 
”Genom utredningen i målet står 
det klart att dessa träffar har varit 
en del i en omfattande 
underrättelseverksamhet riktad 
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mot personer av tibetansk 
härkomst”, summerade 
Södertörns tingsrätt ärendet i juni 
2018. Efter avtjänat fängelsestraff 
på ett år och nio månader har 
mannen suttit häktad på Säpos 
begäran. 
Migrationsverket såväl som 
Migrationsöverdomstolen var 
överens med Säpo om att mannen 
ska utvisas och enligt ett beslut 
som GP tagit del av har regeringen 
samma uppfattning som 
myndigheterna. ”Regeringen 
avslår överklagandet”, står det 
med inrikesminister Mikael 
Dambergs underskrift. 

Ossi Carp 
ossi.carp@dn.se 
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EU-förslag 
öppnar för 
större fångst 
av sjötunga
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Den totala fångstkvoten för 
sjötunga i Kattegatt föreslås öka 
med 12 procent under 2021, till 
totalt 595 ton. Det visar EU-
kommissionens planer för nästa 
års fiske i Atlanten och Nordsjön. 

Den andra fångstkvoten som 
utökas är för makrill väster om 
Portugal, som ökas med 5 procent 
jämfört med i år. 
Kommissionens förslag ska 
behandlas av EU-ländernas fiske-
ministrar i mitten av december. 
TT 
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Kampen mot 
fattigdom sker 
på bekostnad 
av minoriteter
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

850 miljoner människor har 
lyfts ur fattigdom i Kina under 
de senaste 30 åren och vid 
årsskiftet ska ledaren Xi 
Jingpings mål att utrota extrem 
fattigdom vara nått. 

Men många väntas leva i 
fattigdom även i fortsättningen. 
– Vi lever ur hand i mun och kan 
inte spara någonting, säger 
byggarbetaren Pu Zhi Qiang till 
DN som besökt Nu-dalen i 
sydvästra Kina. 
Varje morgon, efter att ha matat 
grisarna, går Jin Da Nio den 
branta stigen nerför berget där 
hon bor. Hon korsar vägen och 
spänner fast sig för att åka linbana 
över den turkosfärgade Nu-floden 
till det pensionat hon jobbar på. 
På lunchen gör hon samma färd 
tillbaka. Hon åker linbana över 
floden, går uppför berget och 
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börjar röra ihop grisarnas mat. 
För att någon timme senare åter 
ta sig till pensionatet för att städa, 
tvätta, diska och laga mat. 
Trebarnsfamiljens liv är ljusår 
från shoppinggalleriorna med sina 
märkesvaror i Peking, Shanghai 
och andra storstäder. Lyxbilar och 
den växande medelklassens resor 
utomlands kan de bara drömma 
om. Jin Da Nio och hennes familj 
kämpar dagligen för brödfödan 
och har aldrig lämnat provinsen 
Yunnan. 
– Hur skulle vi ha råd med det? 
frågar sig maken Qiang Na Cai. 

Det växande antalet miljardärer i 
Kina har nu en samlad 
förmögenhet nästan lika stor som 
hela Rysslands ekonomi, den elfte 
största i världen, visar en rapport 
som nyligen kom från UBS och 
Pwc. 
I storstäderna tävlar familjer om 
att få in sina barn på de bästa 
skolorna. Småbarn får ofta 
privatlektioner i alltifrån engelska 
till matematik för att de en dag 
ska ha en chans att kvalificera sig 
för utbildningar på de bästa 
universiteten. 
Jin Da Nio å sin sida har aldrig 
gått i skolan. Hon kan inte läsa 
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och skriva och talar inte 
huvudspråket mandarin. Hennes 
familj tillhör som många i Nu-
dalen, minoritetsfolket lisu. Ett 
folk som också lever i 
bergsområden i Myanmar, 
Thailand och den indiska 
delstaten Arunchal Pradesh och 
som har ett eget språk. 
Några höns springer runt, och 
tvätt hänger på tork när vi följer 
med Jin Da Nio hem över 
lunchen. Familjen bor i ett enkelt 
vitt trähus med utsikt över floden. 
De har tolv grisar och mark på 
vilken de odlar grönsaker för 
självhushåll. 

Maken Qiang Na Cai, som har gått 
skolan i fyra år och talar 
mandarin, berättar om hur 
familjen får vända på slantarna. 
Han tar diversejobb i 
byggindustrin där han tjänar 120 
yuan om dagen, runt 155 kronor. 
Jin tjänar 100 yuan om dagen och 
har bara jobb de dagar 
pensionatet har gäster. 
– Det kostar mycket att ha tre 
barn i skolan, deras skoluniformer 
går på 150 yuan per person. Sedan 
är det resorna ner till byn och 
mina föräldrars sjukbesök, allt 
kostar och allt tar tid när man bor 
så här och inte har bil, säger 
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Qiang som räknar med 
månadskostnader på 800 yuan i 
månaden, exklusive mat. 
De tillhör de familjer som har 
stått i fokus sedan Kinas ledare Xi 
Jinping kom till makten 2012 och 
deklarerade att ett av hans 
viktigaste mål är att senast i slutet 
av 2020 ha utrotat extrem 
fattigdom. Sedan dess har den 
kinesiska staten plöjt ner massiva 
investeringar i Nu-dalen och 
andra eftersatta delar av Kina. 
Nya vägar och hus har byggts. 
Längs Nu-floden som Jin åker 
över varje morgon går nu en ny 
motorväg, kallad ”den vackra 

vägen vid Nu-floden”. Nere i dalen 
tornar grupper med nybyggda 
gula hus upp sig, i bjärt kontrast 
till den äldre lägre bebyggelsen 
och naturen. 
En del av planen är att flytta 
minoritetsfolk från deras hem i 
bergen ner till de nya husen där 
de uppmuntras söka jobb i 
städerna och anpassa sig till den 
dominerande han-kulturen, som 
över 90 procent av kineserna 
tillhör. Marken de odlat hamnar 
ofta i stora statliga 
jordbruksföretags händer. 
Strategin har minskat fattig-
domen, men är kontroversiell. 
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Dels förlorar familjer sin 
jordbruksmark, dels pressas de att 
avsäga sig sin kultur till förmån 
för han-kulturen. Nyligen 
protesterade befolkningen i inre 
Mongoliet mot att undervisningen 
i mongoliska ska minska till 
förmån för fler lektioner i 
huvudspråket mandarin. 
I Xinjiang har över en miljon 
muslimer satts i ”omskolnings-
läger” som enligt flera rapporter i 
praktiken är arbetsläger där de 
intagna, ibland under tortyr, 
tvingas ta avstånd från sin religion 
och kultur. Det har räckt med att 
odla skägg eller ha kontakter med 

utlandet för att hamna i lägren. 
Tusentals moskéer i provinsen har 
jämnats med marken, enligt 
satellitbilder. 
Också i Tibet har hundratusentals 
flyttats från landsbygden till 
arbetsläger där de ska läras upp 
för att jobba i fabriker och ”tona 
ner sin religion”, enlig en rapport 
från forskningsinstitutet 
Jamestown foundation. 
Luo Xin Mei kommer gående med 
sin nio månader gamla dotter Li 
Si Yu på ryggen i ett av de kluster 
nya hus som byggts i dalen. På 
flera av husen hänger röda 
banderoller. På en står det: ”Med 
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hårt arbete och bra politik kan 
man utrota fattigdom.” På en 
annan: ”Tack regeringen, tack 
kommunistpartiet!” 
Luo med make och två barn blev 
tillsagda att flytta ner från bergen. 
Familjen bor gratis i en lägenhet 
på 60 kvadratmeter. Sängar och tv 
fanns redan på plats i bostaden 
när de flyttade in. Luo Xin Mei 
kommer från Yunnans huvudstad 
Kunming och vande sig aldrig vid 
att bo i den bergsby som maken 
kommer ifrån. 
– Men han tycker också det är 
bättre här och har lättare att få 
jobb. Däremot kan äldre männi-

skor tycka det är dåligt. De kan 
inte få jobb och här finns ingen 
mark att odla. Mina svärföräldrar 
bor kvar i bergen där de kan bruka 
sin egen mark. 
Andra förändringar är att broar 
har byggts över floden så att färre 
måste åka linbana över som Jin. 
– Tidigare fick jag ta grisarna på 
ryggen och åka lina över floden. 
Nu kan jag köra bil, säger Pu Li Yi. 
Han säljer grisar på marknaden i 
Gudeng och har över 20 grisar på 
flaket till en kamouflagemålad 
pickup. Xi Fu, som förhandlar om 
priset på en höna, är också glad 
över bron. Men att böndernas 
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mark i allt större utsträckning 
faller i stora statliga företags ägo 
är hon mindre nöjd med. 
– Det minskar möjligheterna för 
mig att odla själv, säger hon. 
Efter en bilresa på serpentinvägar 
längs byar med hus där röken 
passerar ut genom hål i taket i 
brist på skorstenar når vi den 
avlägsna byn Qianjing på 2 000 
meters höjd. Här är den tydligaste 
förändringen att en väg till byn 
har byggts. 
– Tidigare fick vi gå på slingriga 
stigar över två berg för att ta oss 
ner till dalen. Det tog två dagar. 
Nu tar det bara två timmar att åka 

fram och tillbaka, säger Pu Zhi 
Qiang. 
Han sitter på huk och knäcker 
valnötter i familjens trähus med 
målade väggdekorationer i grönt, 
gult och rött. I köket hänger en 
slaktad gris och mitt i rummet 
står en öppen eldstad där maten 
tillagas. Utsikten är vidunderlig 
och sträcker sig till snöklädda 
berg på gränsen mot Myanmar. 
Pu Zhi Qiang är inte entusiastisk 
inför tanken att tvingas flytta till 
de nya husen. 
– Mina föräldrar kan inte jobba 
och min fru har problem med ett 
ben. Då är det bättre att odla sin 
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egen mat och ha grisar så att vi 
har något att leva på. Det är svårt 
för mig att försörja hela familjen. 
Han har inte gått i skolan, men 
har lärt sig prata mandarin genom 
jobb i byggbranschen. Nu 
uppmanar han sina barn att 
plugga flitigt. 
– Jag är ledsen för att jag själv 
inte fick gå i skolan. På grund av 
att jag inte kan läsa instruktioner 
får jag sämre lön, bara 150 yuan 
om dagen i stället för 300. 
Xi Jinping är på god väg att nå 
fattigdomsmålet, som 
sammanfaller med att det 
styrande Kommunistpartiet firar 

100 år, enligt den officiella 
statistiken. 
2012 beräknades 100 miljoner av 
Kinas invånare leva i absolut 
fattigdom, som i Kina definieras 
som en inkomst på högst 4 000 
yuan (drygt 5 000 kronor) om 
året. I slutet av förra året var 
siffran nere på 5,51 miljoner. 
Sedan dess har coronapandemin 
brutit ut och värst drabbade av 
den flera månader långa 
nedstängning av ekonomin som 
följde är de fattiga. För Jin Da Nio 
innebar utbrottet att hon inte 
hade något jobb i flera månader, 
eftersom turistbranschen dog. 
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Och hon är inte ensam. Folket på 
landsbygden har fått betala ett 
högt pris för pandemin, visar en 
studie från Stanford som 
publicerades nyligen. Största 
delen av det ekonomiska stödet 
för att motverka effekten av 
viruset har gått till städerna, 
enligt rapporten. 
Men hur det än ser ut i 
verkligheten tvivlar få på att Xi 
Jinping kommer att deklarera att 
fattigdomen är utrotad. Allt annat 
skulle se ut som ett misslyckande 
och att kunna visa på fortsatt 
ekonomisk framgång är 
avgörande för att partiet ska 

behålla sin legitimitet som det 
enda styrande. 
Marianne Björklund 
Fakta. Kinas kampanj mot 
fattigdom

Över 850 miljoner kineser har lyfts 
ur extrem fattigdom sedan 1981, 
enligt Världsbanken. 
När Xi Jinping kom till makten 
gjorde han till ett av sina 
nyckelmål att utradera extrem 
fattigdom i slutet av 2020. 
I veckan möts den absoluta 
toppen i det kinesiska 
kommunistpartiet, 
centralkommittén, för att besluta 
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om en ny femårsplan för Kina. 
Under mötet som pågår fram tills 
på torsdag väntas 
fattigdomsfrågan avhandlas. 
Fattigdomsgränsen i Kina sätts 
vid en inkomst på 4 000 yuan per 
år. 
Mellan 2016 och 2020 satsades 
524 miljarder yuan, 683 miljarder 
kronor, för att bekämpa fattigdom i 
Kina. 

Björn af Kleen: 
Flera stater 
uppmanar till 
poströstning
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Washington. 43 miljoner 
amerikaner har redan 
poströstat i årets presidentval. 
Poströstning har blivit en 
stridsfråga. Donald Trump 
hävdar att poströstning bäddar 
för valfusk, medan hans rival 
Joe Biden säger att det 
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underlättar under 
coronapandemin när många vill 
undvika att besöka en vallokal.  
DN:s USA-korrespondent Björn 
af Kleen svarar på åtta frågor 
om den omstridda 
poströstningen.  
1. Varför tror man att utbredd 
poströstning kan fördröja 
valresultatet?  
Därför att ett stort antal delstater 
tillåter extra tid för 
poströstsedlarna att nå fram, 
vilket innebär att det slutgiltiga 
resultatet riskerar att bli försenat. 
   

I 26 delstater räknar man bara 
röstsedlar som anländer innan 
eller under valdagen den 3 
november.  
I de återstående 24 delstaterna, 
plus District of Columbia, räknar 
man även försenade poströster så 
länge som dessa är poststämplade 
den 3 november eller tidigare.   
Delstater som räknar röstsedlar 
som kommer fram efter valdagen 
står tillsammans för 344 av 539 
elektorer – 64 procent av 
elektorerna. Det är därför det kan 
dröja innan valresultatet kan slås 
fast. 
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I många delstater rör det sig om 
en veckas extra tid för 
poströsterna att nå fram. 
Delstaten Washington på 
nordvästkusten tillåter en 
försening på tre veckor, till den 23 
november. (Även om röstsedeln 
alltså måste vara poststämplad 
senaste den 3 november).  
Om många röstsedlar anländer 
sent skulle det preliminära 
valresultatet senare kunna visa sig 
felaktigt och vinnaren bli en 
annan än den först korade. Därför 
kommer medier och andra 
bedömare att vara mer försiktiga 
med att utpeka en vinnare i år vid 

tidigare val – i alla fall om det 
preliminära valresultatet visar sig 
mycket jämnt.   
2. Varför säger Donald Trump att 
poströstning är lika med 
valfusk?  
Enligt åtskilliga experter finns det 
ingen saklig grund för Trumps 
uttalanden, som främst verka 
syfta till att underminera en 
möjlig valförlust för honom. Flera 
delstater uppmuntrar aktivt sina 
medborgare att rösta per post. 
Federal Election Commission slår 
fast: ”Det finns ingen grund för 
konspirationsteorin att röstning 
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per post skulle leda till 
bedrägeri”.  
Trump har uppmanat väljare att 
först rösta per post och sedan gå 
till en vallokal och rösta en gång 
till – en insinuation om att 
systemet skulle vara korrupt. 
Andra republikanska profiler, som 
den tidigare guvernören Mike 
Huckabee, har gjort liknande 
utspel. Men om systemet fungerar 
ska det förstås vara omöjligt att 
rösta dubbelt.  
Enligt en studie från The Brennan 
Center for Justice från 2017 är 
graden av röstfusk i USA mellan 
0,00004 och 0,0009 procent. Det 

finns enskilda exempel på försök 
till fusk, som dock uppdagats. I 
samband med North Carolinas 
primärval 2018 försökte en 
konsult för en republikansk 
kandidat att manipulera 
röstsedlar. 
Delstaten Oregon har hållit val 
med hjälp av poströster sedan år 
2000 och sammantaget upptäckt 
försök att manipulera 14 stycken 
poströster under den tiden. 
Däremot är det vanligt att 
brevröster diskvalificeras för att 
de kommit för sent eller därför att 
det saknas en signatur. Det är just 
därför som 24 delstater kommer 
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räkna poströster som anländer 
efter valdagen. 
3. Är det svårt att rösta per 
post?  
Det skiljer sig över landet. Nio 
delstater, plus District of 
Columbia, skickar automatiskt ut 
poströstsedlar till registrerade 
väljare. Där ingår Kalifornien, 
USA:s mest folkrika delstat.  
36 delstater skickar till 
registrerade väljare som specifikt 
efterfrågat en poströstsedel.  
I ett antal delstater måste man ha 
en anledning för att få rösta per 
post. Dit hör Indiana, Louisiana, 

Mississippi, Tennessee och Texas. 
  
4. Hur gör man rent praktiskt för 
att få en poströstsedel? 
I delstaten Georgia, för att ta ett 
exempel, går man in på en 
hemsida och beställer hem en 
poströstsedel. Även enskilda 
organisationer som uppmuntrar 
till röstande skickar ut dokument 
som man kan returnera för att få 
sin röstsedel skickad hem per post 
från valmyndigheten. I Georgia 
började myndigheter att skicka ut 
poströstsedlar den 15 september. 
5. Hur gör delstater för att 
underlätta för posten?  
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I Georgia har myndigheter satt 
upp speciella behållare där man 
kan lämna sin poströstsedel i 
stället för att skicka den via 
postverket, som många betraktar 
som föråldrat.    
6. Hur många amerikaner 
kommer att rösta per post?  
Under primärvalet i våras röstade 
mer än hälften av väljarna per 
post, enligt statistik från 37 
delstater. Det var nästan dubbelt 
så många poströster i dessa 
delstater jämfört med 2016 års 
presidentval. Den stora ökningen 
tillskrivs covid-19, även om det 

också är en långsiktig trend att 
poströstningen ökar i USA. 
I det allmänna presidentvalet 
2016 utgjorde poströsterna 24,9 
procent av det årets 96,8 miljoner 
röster.  
I vissa delstater, som Nevada, var 
ökningen markant under primär-
valet i våras. I Nevada var 98,4 
procent av de totalt 491 600 röster 
poströsterna – att jämföra med 
mellanårsvalet 2018 i Nevada där 
färre än 9 procent var poströster. 
7. Vad tycker amerikanerna om 
att rösta per post?  
En majoritet av amerikanerna, 65 
procent, säger att möjligheten att 
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rösta per post ska erbjudas alla 
väljare och att man inte ska 
behöva ha särskild anledning för 
att få poströsta.   
Men demokrater och oberoende 
väljare är mycket mer positivt 
inställda till poströstning än 
republikaner, delvis ett resultat av 
Trumps ihärdiga svartmålning av 
poströstningsprocessen. 
58 procent av Joe Bidens väljare 
säger att de föredrar poströstning 
jämfört med 17 procent av 
Trumps väljare. Detta präglade 
primärvalet i våras, där 
demokrater röstade per post i 

mycket högre utsträckning än 
republikaner.  
I delstaten New Hampshire, för 
att ta ett exempel, kom 42,2 
procent av demokratiska 
röstsedlar per post medan endast 
16 procent av republikanska 
röstsedlar kom med post.  
8. Hur många har poströstat i 
årets val? 
I tisdags morse hade 43 miljoner 
poströster skickats in. (Drygt 20 
miljoner människor hade besökt 
en förtidsöppen vallokal.) Totalt 
har drygt 64 miljoner amerikaner 
förtidsröstat i årets val, ett 
rekord.  
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Björn af Kleen 
bjorn.afkleen@dn.se Flera 

varningssignal
er för Biden i 
slutspurten
ONSDAG 28 OKTOBER 2020
Analys 
Trots de senaste veckornas 
turbulenta nyhetsutveckling är 
opinionsmätningarna inför 
presidentvalet oförändrade. Joe 
Biden bibehåller en stor 
ledning. 
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Men det finns flera varnings-
signaler i slutspurten. 
New York. 
De flesta spekulationer om 
politiska faktorer som kunde 
skada Joe Biden har visat sig vara 
fel under hösten. 
Varken de antirasistiska 
protesterna, tv-debatterna eller 
Trumps tillfälliga sjukhusvistelse 
har hjälpt presidentens 
opinionssiffror. Bidens ledning är 
fortsatt stabil. Ändå finns det gott 
om varningssignaler för Bidens 
kampanj inför valets slutspurt. 
I New York Times har 
journalistikprofessorn Thomas 

Edsall granskat statistiken i de 
fyra delstater som redogör parti-
tillhörighet bland de som 
registrerat sig för att rösta i valet. 
I tre av dessa viktiga delstater; 
Florida, North Carolina och 
Pennsylvania, har Republikanerna 
registrerat betydligt fler nya 
väljare. Bara i Arizona har 
Demokraterna registrerat fler än 
Republikanerna. 
Färska undersökningar om 
väljarkåren visar även två andra 
varningssignaler för Biden. 
Ny forskning från statsvetare på 
Princetonuniversitetet visar att 
unga svarta väljare inte är lika 
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lojala mot Demokraterna som 
tidigare generationer av svarta 
amerikaner. Det är 
anmärkningsvärt nog unga, 
sekulära, svarta män som nu 
uttrycker mer skepsis mot 
Demokraterna. 
Statsvetarna på Princeton tror att 
det kan bero på den svarta -
kyrkans försvagade roll som 
organisatorisk politisk kraft. I 
framför allt viktiga sydstater som 
Florida och North Carolina har 
kyrkorna ofta ordnat 
gemensamma bussresor till 
vallokaler och fungerat som en 
enande kraft för partiet. När unga 

svarta män slutar gå i kyrkan 
försvinner den faktorn. 
Donald Trump har gjort det klart 
att han betraktar unga svarta 
väljare som Bidens akilleshäl. I 
den sista debatten attackerade 
han Biden för att ha svikit svarta 
amerikaner under sin långa 
karriär. Trots att Trump kallar 
Black Lives Matter-rörelsen 
”inhemska terrorister” hoppas 
han samtidigt sprida ovisshet om 
Bidens politiska historia och 
därmed försvaga hans övertag 
bland svarta väljare. Biden har 
fortfarande stöd av omkring 90 
procent av den väljargruppen, 
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men för Trump kan det räcka med 
att öka det egna stödet med ett 
par procentenheter för att vinna i 
viktiga delstater som Michigan 
och Georgia. 
Till sist har Trump ökat sin 
ledning bland latinamerikaner i 
Florida, där framför allt unga män 
från Kuba och Venezuela tycks 
mottagliga för Trumps attacker på 
Biden som ”socialist”, trots att 
Biden inte tillhör Demokraternas 
vänsterflank. Trumps kampanj 
har även gjort historiska 
investeringar i spanskspråkiga 
medier i Florida och i södern. 

En ytterligare osäkerhetsfaktor är 
att USA aldrig tidigare genomfört 
ett nationellt val under den värsta 
tänkbara perioden i en pandemi. 
Veckan inför valet har USA 
rapporterat fler än 80 000 nya fall 
om dagen. I 35 delstater sker nu 
kraftiga ökningar av smittade, 
bland annat i just delstaterna som 
förväntas avgöra valet: Michigan, 
Pennsylvania, Texas och Florida. 
Det förklarar varför Bidens 
kampanj varnar väljare för att inte 
ta ut någon seger i förskott. 
Martin Gelin 

330



Bosnienserber 
greps – 
misstänks för 
krigsbrott
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Bosnien. Bosnisk polis grep under 
tisdagen två män som under 
inbördeskriget på nittiotalet 
tjänstgjorde som soldater. 
Männen, som båda är 
bosnienserber, kommer att åtalas 

för dödandet av 78 civila 
bosnienmuslimer, meddelar 
åklagare. Männen sägs ha deltagit 
i en masskjutning i byn Velagici i 
västra Bosnien 1992 – en handling 
som kan komma att klassas som 
”brott mot mänskligheten”. 
TT-AFP 
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Allt fler barn 
undernärda i 
Jemen
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Situationen blir allt värre för de 
hungrande i krigets Jemen. 
Antalet små barn som lider av 
akut undernäring har skjutit i 
höjden, varnar FN i en ny 
rapport. 
Den redan katastrofala 
situationen i landet har förvärrats 
ytterligare i år med anledning av 

pandemin, en förvärrad 
ekonomisk kris, översvämningar, 
eskalerande konflikt och bristande 
resurser till hjälparbete. 
Antalet fall av akut undernäring 
hos barn under fem år har ökat 
med närmare 10 procent i södra 
Jemen under 2020 – till totalt 
över en halv miljon, enligt FN:s 
beräkningar. 
Den största ökningen har skett 
inom kategorin allvarlig akut 
undernäring. Det innebär att 
närmare 100 000 barn under fem 
år riskerar att dö om de inte får 
omedelbar behandling. 
TT 
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Om tyfonen är 
så stark som 
de förutspår 
så kan inget 
stå emot dess 
kraft.
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Luong Thanh Vy, boende i 
provinsen Quang Nam, apropå att 

tyfonen Molave närmar sig 
Vietnam. Nu evakueras en halv 
miljon människor längs med 
landets östkust. Enligt nationella 
vädertjänsten kan Molave bli en 
av de kraftigaste stormarna i 
landet de senaste 20 åren. 
TT-AFP 
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Kanarieöarna 
vill kräva 
covidtest för 
turister
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Spanien. Det kan komma att 
krävas ett negativt covid-19-test 
för att resa till Kanarieöarna, 
uppger lokala myndigheter. 
Den populära turistdestinationens 
styre hoppas på att denna vecka 

klubba igenom en lag som gör ett 
negativt provresultat – utfärdat 
mellan 48 och 72 timmar före 
ankomst – obligatoriskt för att 
släppas in på sitt hotell. Den nya 
lagen ska gälla samtliga turister, 
både spanska och utländska. 
TT-NTB 
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Nästa 
president 
måste laga 
den trasiga 
motorn
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Tvärnit på arbetsmarknaden 
och ett skenande 
budgetunderskott. Ovanpå 
viruskrisen kommer dessutom 
flera gamla surdegar: Eftersatt 

infrastruktur, växande klyftor 
och ett svårartat 
fossilberoende. 
Här är de ekonomiska 
bekymmer som hamnar i knät 
på USA:s nästa president – 
oavsett om det blir Biden eller 
Trump. 
USA är fortfarande storebror i 
världsekonomin. Dollarn är 
överlägsen och den amerikanska 
konsumentmarknaden drar resten 
av världen framåt. För svenska 
företag är landet den tredje 
främsta exportdestinationen. 
Men nu har pandemin fått 
världens ekonomiska motor att 
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skära ihop. Och den som vinner 
plats i Vita huset efter nästa 
veckas presidentval möter en 
osäker mandatperiod. 
Högst på agendan: Jobben 
Över 25 miljoner amerikaner blev 
av med jobbet i våras. Från 
historiskt låga 3,5 procent i början 
av året rusade arbetslösheten till 
uppemot 15 procent i april. 
Ökningen var snabbare än i någon 
annan jämförbar ekonomi. Hur 
kunde det komma sig? 
Förklaringen ligger förmodligen i 
en kombination av låg 
anställningstrygghet och att USA 
inte har haft något system för 

korttidsarbete att tala om. 
Svenskar, fransmän och tyskar 
blev permitterade. Amerikanerna 
fick sparken. 
Sedan toppen på 15 procent i april 
har arbetslösheten nu sjunkit 
tillbaka till 8 procent. Kanske 
förebådar det en rapp 
återhämtning. Men nedgången de 
senaste månaderna beror till viss 
del på att människor har slutat 
söka jobb. Andelen amerikaner 
som antingen jobbar eller söker 
jobb har minskat snabbare i USA 
än i Sverige. Arbetsmarknaden 
har skakats om på djupet. 
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Risken med den massiva 
utslagningen är att den blir 
långvarig. Forskare på bland 
annat centralbanken Federal 
Reserve räknar med att runt 8 
miljoner amerikaner kommer få 
problem att hitta tillbaka till ett 
jobb. Främst gäller det unga och 
lågkvalificerade. 
Jobben blir det största bekymret 
för nästa president. 
Mest akut: Nästa krispaket 
Tidigt under pandemin 
improviserade kongressen och 
Vita huset fram ett stort nödpaket. 
Med Cares Act, som lagstiftningen 
kallades, pumpade man ut många 

hundra miljarder dollar i en ny 
arbetslöshetsersättning. 
Dessutom betalade staten ut ett 
engångsbidrag på 1 200 dollar till 
de flesta vuxna amerikaner. 
Det jättelika krispaketet 
fungerade som ekonomins 
hoppkudde när den föll från 
stupet i våras. Bnp-raset 
dämpades. Människor har kunnat 
betala hyra och mat. 
Genomsnittsamerikanen har 
faktiskt haft mer pengar på kontot 
under pandemin. 
Men Cares Act var också en 
nödlösning som hafsades fram 
under hård politisk konflikt. Nu 
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har stöden löpt ut, och pengarna 
på människors konton börjar ta 
slut. Politikerna har inte lyckats 
enas om någon fortsättning. 
Trots historiska satsningar svävar 
alltså hushåll, företag och 
myndigheterna i landets delstater 
i stor ovisshet. Det har blivit ett 
sänke för den inhemska 
ekonomin. Och det är inte alls 
klart att den osäkerheten skingras 
när presidentvalet är klart. 
En mörk skugga: Skenande 
statsskuld 
Krispolitiken under pandemin har 
fått redan stora budgetunderskott 
att skena. Man får gå tillbaka till 

andra världskriget för att hitta en 
motsvarighet till biljonrullningen. 
3 000 miljarder dollar väntas 
underskottet bli i år. Det är 
dubbelt så mycket som under 
finanskrisens värsta år. 
Statsskuldens andel av hela 
ekonomin, alltså bnp, beräknas 
öka från 80 procent förra året till 
över 100 procent nästa år. 
Skuldökningen är också större än 
i alla andra stora ekonomier 
förutom Japan. Och det är första 
gången sedan 1946 som skulden 
överskrider än USA:s årliga bnp. 
Samtidigt pekar den långsiktiga 
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trenden mot fortsatt växande 
underskott. 
Precis som andra länder har USA 
knappast haft något val. Det hade 
inte varit ansvarsfull finanspolitik 
att passivt titta på när ekonomin 
drabbades av det värsta raset i 
mannaminne. 
På vilket sätt är USA:s statsskuld 
ett problem? Det är inte helt klart. 
På kort sikt finns inga riktiga 
bekymmer. Räntorna är nära noll, 
och har sjunkit under flera 
decennier (egentligen i flera 
hundra år). Det är svårt att 
föreställa sig en snabb 
ränteökning. Att dollarn är 

världens reservvaluta och trygg 
hamn betyder att amerikanska 
räntor inte svävar i väg ens om det 
blir global tumult. 
Men för nästa president kommer 
statsskulden ändå lägga en mörka 
skugga över politiken. Stora 
underskott blir nödvändiga ett tag 
till, men ropen på åtstramningar 
kommer att öka. Rätt väg framåt 
blir ett dilemma. 
Just nu bryr sig inte väljarna om 
skulden. Men det kan också 
ändras. 
Gammalt slarv: Eftersatt 
infrastruktur 
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Hålen i USA:s infrastruktur växer. 
Vägarna är eftersatta, delar av 
elnätet och vattenförsörjningen 
förfaller. Järnvägsnätet fungerar 
skapligt för godstrafiken men inte 
för persontrafiken. 
Både underhållet och 
nyinvesteringarna är lägre än i 
nästan alla jämförbara länder. 
Enligt en kalkyl från den 
amerikanska ingenjörsföreningen 
ASCE kommer USA:s 
”infrastrukturskuld” att växa till 2 
000 miljarder dollar under de 
kommande åren. Den 
samhällsekonomiska förlusten är, 
enligt ASCE, enorm. 

Både republikaner och 
demokrater vet om problemet. I 
presidentvalet 2016 pågick en 
budgivning mellan Hillary Clinton 
och Donald Trump om vem som 
kunde lova mest i 
infrastruktursatsningar. President 
Trump har inte lyckats få något 
gjort alls på det området, men 
lovar även i årets val att han ska 
bygga världens mest avancerade 
infrastruktur. 
Dessutom är detta bara ett av de 
områden där investeringarna har 
minskat. Statens satsningar på 
forskning och utveckling har 
minskat under sex decennier. På 
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lång sikt stryper det energin i 
amerikansk ekonomi. 
Jätteutmaningen: Fossilberoendet 
USA:s ekonomi är näst efter Kina 
världens största utsläppare. 
Landet står för ungefär 15 procent 
av de globala klimatgaserna. 
Det amerikanska fossilberoendet 
är också djupare än i många andra 
rika länder. Utsläppen per person 
är nästan dubbelt så höga som i 
Tyskland. Någon trendmässig 
förbättring av utsläppskurvan 
märks inte. Efter det senaste 
decenniets revolution inom 
skifferoljeindustrin har USA 
tvärtom blivit en dominerande 

kraft i den globala 
fossilenergiproduktionen. 
Sol- och vindenergin växer, men 
inte alls i samma takt som 
exempelvis Storbritannien. Med 
några undantag ligger USA också 
efter på den gröna teknikfronten. 
Bara en av presidentkandidaterna 
ser det som ett problem. Donald 
Trump tror att det ”kommer att 
bli kallare så småningom” och 
försöker ofta smickra kol- och 
oljeindustrin. I ett tal förra veckan 
gick presidenten så långt att olje-
jätten Exxons vd efteråt fick gå ut 
och dementera Trumps 
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beskrivning av den intima 
relationen mellan de två. 
Joe Biden pressades hårt under 
sin primärvalskampanj och har 
sedan dess vässat sin klimat-
politik. Nu talar han om att slå 
flera flugor i en smäll. Hans 
vallöfte är att satsa flera tusen 
miljarder på gröna investeringar, 
skapa nya jobb och samtidigt 
hjälpa ekonomin ur pandemi-
krisen. 
Han har stöd bland väljarna. Två 
tredjedelar av amerikanerna 
uppger att de redan märker 
klimatförändringarna i sin 
omgivning, enligt en 

undersökning av Pew Research 
Center. Lika många tycker att den 
federala staten behöver göra mer 
för att hindra uppvärmningen. 
Kontinentalkrafter: En växande 
klyfta 
USA:s ekonomi har alstrat allt 
större klyftor under de senaste 
fyra decennierna. Den rikaste 
tusendelen äger nästan 25 procent 
av landets sammantagna 
förmögenheter – en uppgång från 
runt 7 procent på 1970-talet. 
Inte sedan mellankrigstiden har 
välståndet och inkomsterna 
fördelats så ojämnt som nu. Gapet 
mellan å ena sidan rika 
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kustområden och 
universitetsstäderna och å andra 
sidan gammal industribygd har 
samtidigt blivit större. 
Den amerikanska drömmen har 
numera flera ganska obehagliga 
inslag. För stora grupper har 
tillvaron blivit sämre. 
Medellivslängden bland svarta 
män sjunker. 
Under den gångna 
högkonjunkturens sista år skedde 
vissa förbättringar för 
missgynnade grupper. 
Arbetslösheten pressades ned och 
lönerna steg ordentligt för första 
gången på länge. Men nu har 

pandemikrisen raderat ut de små 
framstegen och skapat nya 
orättvisor. Det kommer att göra 
sig påmint för alla politiker 
framöver. 
Carl Johan von Seth 
carljohan.vonseth@dn.se 
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”Svensk 
strategi 
riskerar det 
nordiska 
samarbetet”
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Smittspridning. I Danmark gäller 
från och med torsdag skärpta 
covidrestriktioner. Bland annat 
måste munskydd användas i 

offentlig inomhusmiljö och i 
kollektivtrafik. Tidigare används 
munskydd i både Finland och 
Norge. Trots kraftigt ökad 
smittspridning, inte minst i 
Uppsala där 
intensivvårdavdelningen är 
fullbelagd, fortsätter Sverige att 
ha Nordens svagaste restriktioner. 
Sedan pandemins start har 
Sverige hittills haft tio gånger 
högre dödlighet än Norge och 
Finland och fem gånger högre än 
Danmark. Med en otydlig, svag 
och inte bindande strategi riskerar 
vi inte enbart svenskars liv och 
hälsa, utan även vårt 
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sjukvårdssystem och rykte i 
världen. Vi sätter också det 
nordiska samarbetet på spel. 
Med tydligare och starkare 
rekommendationer – med krav på 
munskydd i kollektivtrafik och i 
offentlig miljö inomhus – har vi 
fortfarande möjlighet att 
återupprätta förtroendet hos våra 
grannar och undvika en 
upprepning av vårens tragedi. 
Peter Lowe, Stockholm och Berlin 

Matilda Voss 
Gustavsson: Den 
danska 
metoovågen är 
sist men kanske 
bäst
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

När Danmark nu fått en egen 
metoorörelse känns skeendet 
igen från Sverige hösten 2017. 
Med en viktig skillnad: parallellt 
med upprop och avslöjanden 
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framförs också kritik och de 
utpekade försvarar sig.  
Tre år efter Sverige (och resten av 
världen) skakas Danmark av en 
metoovåg. När jag följer den 
tänker jag att de visserligen är sist 
men kanske också bäst. 
Åtminstone på en punkt.  
Medieforskarna Jannie Møller 
Hartley och Tina Askanius 
publicerade nyligen en 
metoostudie om skillnaderna 
mellan våra två grannländer. I 
den framträder hur man i Sverige 
hösten 2017 tidigt pratade om 
själva sakfrågan och om sexuella 
trakasserier som ett strukturellt 

problem. Högt uppsatta politiker 
uttalade sig och mängder av 
upprop från kvinnor inom olika 
branscher vittnade om ett dolt 
förtryck som i århundraden 
påverkat människors liv. Ämnet 
dominerade även 
nyhetsrapporteringen och en rad 
granskningar ledde till att vissa 
anklagade män fick se sina 
ansikten på löpsedlar och 
tidningsomslag.  
I Danmark ägnades just de 
svenska uthängningarna stor 
uppmärksamhet. Hösten 2017 
blev metoo inte mer än en snabbt 
övergående metadiskussion. 
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Inläggen på kultur- och 
debattsidorna handlade inte om 
sakfrågan och nästan inga 
övergreppserfarenheter 
formulerades i offentligheten. 
Snarare uppmärksammades 
”häxjakterna” som ägde rum i ett 
grannland som länge kunnat 
fungera som ett avskräckande 
exempel. Som en moralistisk 
renhetskultur att positionera den 
egna självbilden emot.  
Men samtidigt som den danska 
metadebatten ofta var ensidig och 
skev följdes flera av metoohöstens 
svenska namnpubliceringar av en 
förödande tystnad. När Benny 

Fredriksson avgick teg till och 
med teatern han vigt sitt liv åt. 
Troligen utifrån rädslan och 
risken att få ett kollektiv emot sig. 
Men kanske också utifrån en 
föreställning om att motröster 
skulle hota den goda saken eller 
det högre syftet. 
När Danmark nu har fått en egen 
metoorörelse slås jag därför av att 
skeendet känns igen från Sverige. 
Men också av hur danskarna 
verkar ha behållit en kritisk 
diskussion. Rörelsen startade med 
ett tal av den folkkära program-
ledaren Sofie Linde. På en 
humorgala berättade hon om en 
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känd tv-profil som hotat att 
förstöra hennes karriär om hon 
inte gav honom oralsex. 
Framträdandet följdes av ett 
öppet stödbrev som närmare två 
tusen kvinnor i mediebranschen 
signerade, och av hårda 
invändningar från både 
debattörer och politiker. Ändå 
fortsatte nya vittnesmål att 
formuleras och bransch efter 
bransch valde att publicera 
gemensamma upprop.  
Medierna började också granska 
makthavare och i förra veckan 
meddelade Köpenhamns 
överborgmästare – och Social-

demokraternas vice ordförande – 
att han lämnar sina poster. Han 
hade då anklagats för minst tolv 
fall av sexuella trakasserier som 
enligt Jyllands-Posten hade ägt 
rum så sent som under 90-talet 
och så nyligen som 2019. Strax 
innan hade även Radikale 
venstres partiledare fått avgå efter 
liknande avslöjanden. Men deras 
sortier har varken varit tysta eller 
motståndslösa, och troligen 
mindre ödeläggande för dem som 
individer.  
Den före detta överborgmästaren 
menade att förloppet kring hans 
avgång var rättsosäker och han 
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backades av flera partikamrater. 
Samtidigt som andra såg 
avslöjandet som en milstolpe för 
den metoovåg ”som har förändrat 
dansk politik med en kraft som få 
hade förutsett”, som Politikens 
chefredaktör Christian Jensen 
skrev om en rörelse som 
uppenbarligen tål kritik. Som har 
råd att låta många olika röster 
komma till tals samtidigt och där 
själva debatten troligen minskar 
risken för en backlash. 
Matilda Voss Gustavsson 
matilda.gustavsson@dn.se 

Ledare: En 
diktatur i gröna 
kläder är ändå 
en diktatur
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Det brukar kallas ”greenwash” när 
företag använder miljö- och 
klimatfrågor för att framställa sig 
själva i god dager och utan att 
egentligen leverera. En liknande 
term borde myntas för stater som 
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använder klimatfrågan i liknande 
syften. 
Hösten har bjudit på ett antal 
förvånande utspel från Kina 
rörande landets klimatambitioner. 
I september förklarade Xi Jinping 
inför FN:s generalförsamling att 
Kina, i dag världens största 
utsläppare, siktade på att vara 
utsläppsneutralt före 2060. Xi har 
också öppnat för att landet ska 
börja minska sina utsläpp före 
2030, som är gränsen i 
Parisavtalet. 
Just nu bevakas därför landets 
kommande femårsplan för 2021–
2025 utifrån frågan om målen för 

förnybar energi kommer att ökas 
och andelen kolkraft minskas. 
Det är ett bekvämt sätt att slippa 
rubriker om slavläger för uigurer, 
massövervakning och social 
rankning av landets medborgare, 
industrispionage och aggressiv 
diplomati. Klimatfrågan och dess 
långsiktighet lämpar sig också att 
drapera sig i för en diktator med 
ambitionen att sitta vid makten 
betydligt längre än sina 
företrädare, genom exempelvis ett 
”manifest” som sträcker sig ända 
till 2035. 
Klimathänsynen kom hastigt på, 
under ett år som annars sett fler 
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beviljade tillstånd att bygga nya 
kolkraftverk än på många år. 
Effekten av en stimulanspolitik 
med massiva satsningar på 
infrastruktur, som regimen 
återkommande har fört vid 
ekonomiska nedgångar. 
I början av året rapporterades den 
kinesiska regimen vara redo att 
överge mål om en ökad andel 
förnybar energi i den femårsplan 
som nu ska ta form. Om 
ytterligare några månader 
kommer det att vara något annat 
som gäller. 
Att något blivit en målsättning för 
centralmakten är ingen garanti för 

att det blir så. I dag är det fem år 
sedan Kina slutligen övergav sin 
katastrofala ettbarnspolitik, som 
genomdrevs med grova 
människorättskränkningar som 
systematiska tvångsaborter, och 
som lyckats skapa enorma 
demografiska obalanser mellan 
generationerna och mellan 
kvinnor och män. 
Nu skulle familjer förmås att 
skaffa två barn. En utvärdering 
visade att det efter två år syntes en 
viss effekt i hur många som valde 
att skaffa ett andra barn, men 
förra året såg det lägsta antalet 
nyfödda på många decennier. 

351



Diktaturen kan framstå som 
handlingskraftig med sina 
detaljerade femårsplaner och 
centraliserade beslut, men blir 
ofta en koloss på lerfötter. Det 
visar även klimatfrågan. För bara 
några år sedan avslöjades att 
Kinas kolkonsumtion varit 17 
procent högre än tidigare 
redovisat. Det är oklart om 
regimen ens visste att uppgifterna 
var fel, rädslan för att rapportera 
statistik som inte uppfyller 
planerade målsättningar är 
utbredd och befogad. 
Klimatet bryr sig förvisso inte om 
styrelseskick, och att Kina 

minskar sina fossila utsläpp under 
kommande decennier är 
avgörande för allas våra 
livsbetingelser på denna planet. 
Vill diktaturen klä sig i gröna 
kläder är det bättre än att den 
fortsätter att söla ner sig med 
kolkraftens sot och aska. Kinas 
ambition att minska fossila 
utsläpp bör stödjas och 
uppmuntras. 
Men det finns inga skäl att vara 
naiv. Det mesta talar för att 
klimatutspelen från kinesiskt håll 
tillkommit av andra skäl än 
omsorg om planetens framtid, och 
av samma skäl kan överges på nytt 
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när det är opportunt. Och målen i 
den kommande femårsplanen 
handlar i bästa fall om förvisso 
välkomna, men betydligt mer 
modesta åtaganden än de 
långsiktiga visionerna ger intryck 
av. 
DN 29/10 2020 

Ekonomin 
kommer i kapp 
Erdogan 
Erövraren
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Snacka kostar inget, sägs det, men 
det ska inte Turkiets ledare Recep 
Tayyip Erdogan vara så säker på. 
Samtidigt som han är upptagen av 
högljudda konflikter med alla 
möjliga antagonister dras landet 
allt djupare ned i en valutakris. 
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Erdogan, som släpat tusentals 
turkar inför rätta för att ha 
förolämpat honom, fortsätter att 
hävda att Frankrikes president 
Emmanuel Macron är mogen för 
en sinnesundersökning efter 
dennes fördömande av islamistisk 
extremism. Franska varor ska 
bojkottas. Även Tyskland anklagas 
för påstådd diskriminering av 
muslimer. Européerna är 
”fascister”, hela bunten. 
Tiraderna från Ankara är en 
förgrening av striden om olje- och 
gasprospektering i östra 
Medelhavet. Turkiet kräver 
rättigheter i Greklands och 

Cyperns ekonomiska zoner, och 
visar militära muskler för att 
understryka sin vilja. EU, men 
framför allt Frankrike, har backat 
upp greker och cyprioter. Angela 
Merkel är däremot mest 
intresserad av att flyktingavtalet 
med Erdogan överlever. 
Turkiet har under året kastat sig 
in i olika krishärdar. I 
inbördeskriget i Libyen står 
Erdogan och Macron också mot 
varandra, medan Ryssland och 
Frankrike är på samma sida. 
Ryskt bombflyg dödade 
häromdagen flera dussin 
turkiskstödda rebeller i den 

354



syriska provinsen Idlib. Till 
Kremls irritation har Turkiet 
också helhjärtat ryckt ut till stöd 
för Azerbajdzjan i kriget mot 
Armenien. På lediga stunder 
ägnar sig Erdogan åt att bekämpa 
kurder, i både Syrien och norra 
Irak. 
Trots de infekterade 
mellanhavandena med Putin har 
Erdogan inget till övers för 
försvarsalliansen Nato, som 
Turkiet faktiskt tillhör. I stället 
har han börjat testa missiler i det 
nya luftförsvarssystem han köpt – 
från Ryssland. ”Vi tar inga order 

från amerikanerna”, låter den 
obegripliga förklaringen. 
Pentagon har bestämt upplyst om 
att detta inte är kompatibelt med 
Nato. Hittills har dock Donald 
Trump kunnat skrida in till 
försvar för sin auktoritäre vän i 
Ankara. 
Frågan är ändå om Erdogan har 
råd med alla sina gräl. 
Arbetslösheten är skyhög i 
coronavirusets spår, underskottet 
i bytesbalansen kroniskt. I år har 
liran rasat med 25 procent mot 
dollarn, vilket är dyrt för de 
många företag som har stora 
utlandslån. Med en inflation på 12 
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procent är behovet av en 
räntehöjning akut. Presidenten, 
som har tagit kontrollen över 
centralbanken, kallar sådana 
ekonomiska samband för 
internationella konspirationer. 
USA och EU har alltför länge 
intagit en förlåtande attityd mot 
Erdogan, när det gäller mänskliga 
rättigheter såväl som 
Natomedlemskapets villkor. Förr 
eller senare måste han dock bli 
varse att militära äventyr inte är 
gratis. 
Gunnar Jonsson 
gunnar.jonsson@dn.se 

Andra vågen 
väntas bli 
värre – nu 
stängs 
Frankrike på 
nytt
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Sjukhusen i Frankrike närmar 
sig en kritisk punkt och i 
morgon, fredag, stänger landet 
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ned på nytt. I Parisförorten 
Seine-Saint-Denis ökar nu -
antalet coronapatienter snabbt.  
– Vårt största problem är att det 
inte finns tillräckligt med 
personal, säger klinikchefen 
Gorka Noir till DN. 
Paris. 
Fler än 500 avlidna i covid-19 
registrerades i tisdags i Frankrike 
– den högsta siffran för en enskild 
dag sedan i april. Även kurvan för 
antalet coronapatienter pekar 
brant uppåt. 
Omkring 3 000 vårdas nu på 
landets intensivvårdsavdelningar. 
Det är inte lika många som i 

våras, då som mest 7 100 vårdades 
på iva. Men om trenden håller i 
sig kan sjukvården i stora delar av 
Frankrike vara överbelastad inom 
två till tre veckor. 
– Vi befinner oss i en andra våg 
som tveklöst kommer att bli värre 
och dödligare än den förra. För 
oss finns inget viktigare än 
människoliv. Efter att ha vägt för 
och emot har jag nått slutsatsen 
att vi måste gå tillbaka till den 
nedstängning som fick stopp på 
viruset, sa president Emmanuel 
Macron på onsdagskvällen. 
Partiellt utegångsförbud införs nu 
från och med fredag och de flesta 
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affärsinrättningar stänger. Men 
till skillnad från i våras får 
skolorna fortsätta hålla öppet 
I Parisförorten Seine-Saint-Denis 
välkomnades beskedet på Estrée-
kliniken, en av de många hälso-
inrättningar där man tydligt 
märkt av effekterna av den andra 
vågen av covid-19. 
– Det är inte en lika snabb ökning 
som i våras. Men den är tydlig och 
den är stadig. Som jag ser det har 
man väntat för länge. Det här 
beslutet borde ha tagits för flera 
veckor sedan. Vi vet att åtgärder 
som vidtas nu inte får effekt 
förrän tidigast om 14 dagar. Så det 

kan bli några extremt svåra veckor 
för oss, säger Gorka Noir, som är 
chef för kliniken. 
I juli lovade president Emmanuel 
Macron att sjukvården skulle ges 
alla tänkbara resurser för att 
förebygga en andra våg av smitta. 
På den klinik DN besöker har en 
del saker förbättrats – men läget 
är trots det mycket allvarligt. 
– Masker, förkläden och annan 
skyddsutrustning har vi rätt gott 
om nu. Vårt största problem är att 
det inte finns tillräckligt med 
personal. I våras kunde vi få hjälp 
från andra delar av Frankrike, 
men nu går inte det. Nu är det 
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nästan lika illa överallt, säger 
Gorka Noir. 
Personalbristen är en följd av 
strukturella problem i fransk 
sjukvård, som är svåra att komma 
till rätta med på bara några 
månader. 
Under vårens coronavåg fanns 
ändå ett visst manöverutrymme 
eftersom andra delar av landet 
förskonades – men nu sprids 
smittan snabbt även i städer som 
Lille, Lyon och Marseille. 
I mars och april evakuerades 
dessutom drygt 600 patienter 
med snabbtåg från Paris till andra 

delar av Frankrike. Det kan bli 
mycket svårt denna gång. 
– Det går inte att bygga ut 
intensivvården överallt samtidigt. 
För det finns helt enkelt inte 
tillräckligt många läkare och 
sjuksköterskor, säger Gorka Noir. 
Klinikchefen fruktar en lång och 
svår vinter. 
– I våras lyckades vi under några 
veckor närapå tredubbla antalet 
intensivvårdsplatser. Rädslan nu 
är att vi måste göra om det – men 
under sex månaders tid. Många 
här fruktar att situationen 
kommer att vara ansträngd fram 
till nästa vår, säger Gorka Noir. 
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Ytterligare en riskfaktor är den 
vanliga säsongsinfluensan. 
– Om vi får två stora epidemier 
samtidigt i vinter kommer det här 
bli komplicerat. Så vi uppmanar 
alla äldre att vaccinera sig. 
Bakom klinikchefen går läkare 
och sjuksköterskor fram och 
tillbaka med raska steg. 
Stämningen är lugn och 
fokuserad, men många vittnar om 
att arbetsbelastningen ökar. 
Ett drygt 50-tal covidpatienter får 
vård på denna klinik. En av dem 
är 32-årige Fevzi Karakas, som 
kom hit kvällen före och nu har 

den särskilda ångest som kommer 
av att inte få ordentligt med luft. 
– Det värsta är hostan, säger han 
mellan andetagen. 
Vi kan inte stanna länge. Även om 
vi använder samma skyddskläder 
och masker som personalen, är -
risken för smitta inte försumbar. 
Utanför kliniken är situationen 
inte mycket bättre. En lång kö 
ringlar till provtagningen. Många i 
den har låga inkomster och 
arbeten som inte går att utföra 
från hemmet. En del 
bostadsområden i Seine-Saint-
Denis har den senaste veckan haft 
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fler än 1 000 smittade per 100 
000 invånare. 
På ett torg vid en 
tunnelbanestation står 45-årige 
Mohamed Djekhar och försöker 
sälja grillad kyckling. Han är inte 
så orolig för sin egen skull, säger 
han – men han är rädd för att 
smitta sina föräldrar. 
– Jag är inte emot att stänga ner 
igen. Inte om det kan rädda liv, -
säger han. 
– Det kommer att bli tufft 
ekonomiskt. Man äter, sover och 
betalar de viktigaste räkningarna. 
Men det får gå. 

Vi följer med när han går över 
gatan och köper en kaffe i ett 
bageri. Där står bageribiträdet 
Valerie Gabrielli och pratar med 
en kund genom en plastskärm. 
– Har du hört att det tycks bli en 
andra nedstängning? 
– Ja, jag säger då det. Skulden -
ligger på de som inte bär mask! 
När Valerie Gabrielli blir ledig 
vänder hon sig till oss och säger: 
– Bröd kommer alltid att behövas, 
så jag är inte särskilt orolig för 
ekonomin. Men desto mer för 
hälsosituationen. 
– Jag är orolig för mig själv, ärligt 
talat. 
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Även i andra delar av Europa ökar 
smittotalen och antalet patienter 
på sjukhusen nu snabbt. De 
dagliga dödssiffrorna i Europa har 
stigit med nästan 40 procent 
jämfört med förra veckan, enligt 
Världshälsoorganisationen 
(WHO). Samtidigt har antalet nya 
smittade ökat med en tredjedel. 
Utöver Frankrike är det främst 
ifrån Spanien, Storbritannien, 
Nederländerna och Ryssland som 
larmsignalerna kommer. 
I Spanien har nattligt 
utegångsförbud införts i hela 
landet och ytterligare åtgärder 
väntas inom kort och i Tyskland 

beslutades på onsdagen om en 
månads ”lätt nedstängning” då 
bland annat restauranger, barer, 
biografer och gym kommer att 
hållas stängda och folksamlingar 
begränsas till tio personer. 
I Storbritannien och en rad andra 
länder diskuteras åtgärder 
liknande de drakoniska 
nedstängningar som fick Europas 
ekonomi att tvärbromsa i våras. 
EU-kommissionens ordförande 
Ursula von der Leyen varnar för 
att det kan bli ovanligt mörka 
november- och 
decembermånader. 
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– Det är många steg kvar innan vi 
ser fullt ljus i slutet av tunneln. -
Julen kommer att bli annorlunda i 
år, sa Ursula von der Leyen på 
onsdagen. 
Erik de la Reguera 
erik@delareguera.se 

Stängda teatrar och biografer, 
igenbommade restauranger och i 
princip stopp för utländsk turism. 
Det är den tyska förbundskanslern 
Angela Merkels krav för att 
bromsa smittspridningen. 
Skolor och förskolor ska dock 
fortsätta få hålla öppet. Företag 
som drabbas ekonomiskt av -

restriktionerna, som är tänkta att 
gälla till slutet av november, ska få 
ersättning av staten. 
Att Merkel får gehör för sina krav 
är inte alls säkert. 
Epidemibekämpning ligger i 
princip på delstaternas bord, och 
regeringens möjlighet att driva 
igenom nationella påbud är 
begränsad. TT 
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John James är 
ung, svart, 
krigsveteran – 
och 
Republikanernas 
hopp
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Temperance. Här är mannen 
som kan krossa Demokraternas 
dröm om att återta majoriteten i 
senaten och därmed 

kommandot i amerikansk 
politik. 
John James från Michigan är en 
av utmanarna i det viktiga 
kongressvalet. Han är 
krigsveteran, företagsledare, 
familjefar – och svart. 
Amen, broder, ropar en av 
männen i lokalen. Det är inte ett 
bönemöte men ändå lite av 
hallelujastämning, när 
republikanen John James lämnar 
över en check på 10 000 dollar till 
den lokala veteranorganisationen 
i Temperance i distriktet Monroe i 
sydöstra Michigan. 
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Han kandiderar till senaten, och 
har lovat att skänka en nickel av 
varje dollar som kampanjen drar 
in – alltså 5 procent av alla 
donationer. 
– Jag ville inte vänta tills jag var 
senator med att hjälpa andra, 
säger han. 
Efter att ha poserat på några 
bilder och hälsat på något barn 
vandrar han genom korridorerna 
till aulan i den gamla skolan i 
Temperance. 
En 39-årig krigsveteran, 
företagsledare och trebarnsfar, 
kanske på väg mot maktens 
centrum i kongressens vita 

byggnad vid Capitol Hill i 
Washington DC. En svart man i 
ett rum dominerat att vita 
republikanska väljare. 
De svär trohetseden till den 
amerikanska flaggan, ber en bön 
till Gud och jublar när kandidaten 
till senaten håller ett tal präglat av 
djup religiositet och pliktretorik. 
– Jag är bara en tjänare. Jag är 
inte speciell. Jag gör detta för att 
ni är speciella, säger John James. 
Sammantaget ska 35 senatorer – 
det vill säga en tredjedel av de 100 
ledamöterna – utses i valet till 
senaten i nästa vecka. 
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Maktbalansen i Washington DC 
står på spel. 
Under de senaste åren har 
Republikanerna haft majoriteten i 
senaten, med tre rösters övervikt, 
och det har haft stor betydelse för 
Donald Trump. Det var senaten 
som friade presidenten i 
riksrättsprocessen i februari och 
det var senaten som godkände 
hans kandidat till Högsta  
domstolen i början av veckan. 
Enligt opinionsmätningarna har 
Demokraterna goda möjligheter 
att ta mandat i alltifrån Maine i 
nordost till Arizona i sydväst. 
Endast ett par kandidater från 

Republikanerna anses ha en 
rimlig chans att peta sittande 
demokratiska senatorer. John 
James är den ene.  
Detta är hans andra försök att nå 
senaten. Han har närmat sig den 
sittande demokratiske senatorn 
Gary Peters i flera 
väljarbarometrar.  
Kampanjerna har varit fräna, med 
personangrepp från båda håll. De 
har också kommit att kretsa kring 
djupt existentiella frågor. För 
några veckor sedan gick den lite 
anonyme Peters ut i magasinet 
Elle och berättade om hur hans 
hustru var nära att dö, efter att ha 
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nekats en abort av ett dödsdömt 
foster. Han ville varna för 
konsekvenserna av fler 
konservativa domare i Högsta 
domstolen. Kort därpå gick John 
James kampanj ut och gjorde 
klart att även republikanen stöder 
aborter, om kvinnans liv är i fara. 
Nu befinner de sig på upploppet i 
valrörelsen, i kampen om de sista 
väljarna. 
– Ni måste förstå hur viktiga ni är. 
Marginaler spelar roll. Era röster 
spelar roll, säger John James till 
åhörarna i Temperance. 
Just Michigan är beviset på att 
små rörelser kan få stor betydelse: 

Donald Trump tog hem segern i 
delstaten i presidentvalet 2016 
med bara 10 700 rösters övervikt. 
Det hade inte gått utan de 
konservativa väljarna i Monroe, 
där segermarginalen blev över 16 
000. 
Joe Biden leder i mätningarna 
2020, men Republikanerna tycks 
behålla greppet om Temperance – 
en liten tätort med 8 500 
invånare, där många skyltar med 
stödet för Trump och Pence. 
Undantaget är Joleen Powers 
trädgård, utsmyckad med 
regnbågsflaggor och budskap som 
”Black lives matter” och ”I’m with 
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her”. Hon beslöt att sätta ut 
skyltarna som en reaktion på 
rasistiska och sexistiska utfall från 
en av grannarna i sociala medier. 
– I valet 2016 var jag inte alls 
engagerad och jag tvekade 
egentligen inför att sätta ut några 
skyltar inför det här valet också. 
Men jag kände att det var så 
viktigt att visa mitt stöd för 
protesterna mot rasismen, säger 
hon. 
Det som förvånade henne mest 
efter att ha bott i sex år i 
Temperance blev ändå de positiva 
reaktionerna på skyltarna i 
trädgården: hur besökarna på 

lekparken tvärs över gatan 
vinkade och gjorde tummen upp.  
Nu går många av hennes grannar 
på valmöten med en svart 
politiker. Joleen Powers förblir 
skeptisk. 
– Jag kan inte påstå att jag kan så 
mycket om hans meriter. Men det 
är talande att jag blir 
misstänksam när jag hör hans 
namn. Jag har svårt att förstå 
svarta som är republikaner, jag 
har svårt att förstå kvinnor som är 
republikaner och jag har svårt att 
förstå kristna som röstar på 
Republikanerna, säger hon. 
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Under sommarens och höstens 
protester mot rasism har 
afroamerikanen John James valt 
att gå balansgång. Han har 
fördömt våldet i upploppen. Men 
han har också berättat 
öppenhjärtigt om hur han själv 
utsatts för brutalitet från polisen. 
Och han ägnar en betydande del 
av sitt tal i Temperance åt att 
lovprisa arvet från Abraham 
Lincoln och Republikanerna som 
en gång i tiden marscherade mot 
Södern för att hålla ihop nationen 
och bekämpa slaveriet. 
– Vi är medborgarrättsrörelsens 
parti, säger han. 

Nationellt leder Demokraterna 
stort bland afroamerikanska 
väljare – men enligt till exempel 
politiksajten FiveThirtyEight ökar 
stödet för Trump något bland 
yngre svarta män. Det har bidragit 
till att trissa upp intresset för 
fajten i senatsvalet i Michigan. 
När Joe Biden gästade delstaten i 
mitten av oktober beskrev han 
John James som ”en katastrof”. 
Och John James kontrade på 
Twitter med att konstatera att han 
är en katastrof för Demokraternas 
berättelse, det vill säga ”en svart 
man som kan tänka själv”. 
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Men han har också gjort försök att 
distansera sig från den i Michigan 
måttligt populära Donald Trump. 
Han har gjort klart att han främst 
kampanjar på lokala och regionala 
frågor, och att han vill se andra 
lösningar än Vita huset när det 
gäller migrationspolitiken och 
sjukförsäkringen. I möten med 
svarta ledare har han gjort klart 
att hans åsikter skiljer sig från 
presidenten på åtskilliga punkter. 
Samtidigt anspelar han gärna på 
Trumps världsbild, när det passar. 
Som när han ska övertyga väljarna 
i Temperance att han ser politiken 

som ett kall snarare än ett 
karriärdrag. 
– Alla som vill åka till träsket i 
Washington borde förmodligen 
inte vara där, säger han. 
Både Trump och James är 
affärsmän som får saker gjorda, 
summerar anhängaren Donna 
Schafer efter mötet i Temperance. 
Hon har plockat på sig en 
kampanjskylt för John James som 
hon ska sätta ut i trädgården.  
– Jag uppskattar hans värderingar 
och hans moral och att han har ett 
så passionerat samhällsintresse. 
Denna svarta man har ett 
jättestort stöd i Michigan. 

370



Jättestort. Det visar att politik inte 
har någonting med hudfärg att 
göra. 
Karin Eriksson 

Här står den 
jämna striden i 
det viktiga 
valet till 
senaten
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Lojaliteten med president 
Trump kan hjälpa, eller stjälpa, 
de republikanska senatorer 
som står inför omval. 
Sexskandaler och virussmitta 
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tycks blekna i jämförelse: även 
valet till senaten handlar om 
Trump. 
Den 3 november väljs inte bara 
vem som ska vara president i 
USA, utan också hur den 
lagstiftande kongressen – senaten 
och representanthuset – ska se ut 
under de närmaste två åren. 
Presidenten är beroende av 
kongressens stöd för att få igenom 
sina förslag. Barack Obama fick 
uppleva skillnaden: under hans 
första två år i Vita huset hade 
Demokraterna majoritet i båda 
kamrarna, men på slutet av hans 
tid hade övertaget växlat. Det blev 

i princip omöjligt för Obama att få 
gehör för några lagförslag. 
I dag har Demokraterna åter 
majoritet i representanthuset. De 
väntas behålla den. Men 
Republikanerna kan förlora 
senaten, som de i dag kontrollerar 
med siffrorna 53–47. 
President Donald Trump har själv 
insett att det är tufft: 
– Jag tror att senaten blir svår, 
väldigt svår faktiskt, sa han till 
republikanska donatorer förra 
veckan, och tillade: 
– Det finns några senatorer jag 
inte kan hjälpa. Jag vill inte hjälpa 
dem. 
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Den som inte är med Trump, är 
emot honom. 
För flera senatorer är relationen 
till presidenten en vansklig 
balansgång. Donald Trump ligger 
under i opinionssiffrorna, men 
den republikan som distanserar 
sig från honom riskerar att förlora 
nödvändigt stöd av Trumps 
kärnväljare. 
De republikaner som sitter löst 
gör det främst i delstater där 
demografin förändras, och som 
präglas av en konservativ glesbygd 
och växande, urbana områden 
med en mer liberal befolkning. 

Främst riktas blickarna mot en 
handfull platser: 
Arizona. I dag en demokratisk 
senator, en republikansk. I en 
delstat med en växande 
latinobefolkning ligger 
republikanen Martha McSally 
under i flertalet mätningar Hon 
har gått från att vara trogen 
Trump till att bli påfallande vag i 
sitt stöd. Det kanske straffar sig. 
Maine. I dag en republikansk 
senator, en oberoende. 
Republikanen Susan Collins har 
24 år bakom sig i senaten, men nu 
kan det vara slut. Otydligheten i 
synen på Trump har försvagat 
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Collins, som sagt sig vara 
”bekymrad” över presidentens 
uppträdande, till exempel mot 
kvinnor och under 
riksrättsprocessen. Trots det har 
hon röstat med sitt parti, med ett 
viktigt undantag: som enda 
republikan röstade Susan Collins 
nej till godkännandet av Amy 
Coney Barrett som ny domare i 
Högsta domstolen. Kan förlora 
mot demokraten Sara Gideon. 
North Carolina. En delstat med i 
dag två republikanska senatorer, 
men där väljarunderlaget kanske 
håller på att skifta färg. Att Thom 
Tillis, en republikan av den gamla 

skolan, utmanas är därför inte 
oväntat. Det mest 
uppseendeväckande har varit att 
se Tillis byta fot och gå från kritik 
mot till lojalitet med Trump. 
Nyligen skruvades temperaturen 
upp ytterligare. Inom loppet av ett 
dygn testade Tillis positivt för 
covid-19, och utmanaren Cal 
Cunningham avslöjades med att 
ha skrivit meddelanden med 
sexuellt innehåll till en kvinna han 
inte är gift med. Om någon av 
dessa händelser spelar roll i valet 
återstår att se. 
Colorado. I dag en demokratisk 
senator, en republikansk. 
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Republikanen Cory Gardner 
valdes in 2014, men väntas förlora 
mot utmanaren, den väletablerade 
demokraten John Hickenlooper, 
tidigare guvernör. 
Alabama. I dag en demokratisk 
senator, en republikansk. De 
flesta demokratiska senatorer 
sitter säkert på sina stolar, men i 
den konservativa sydstaten tros 
den demokratiske uppstickaren 
Doug Jones förlora mot till sin 
republikanske utmanare Tommy 
Tuberville. Demokraterna har 
sedan lång tid svagt stöd i 
Alabama och att Jones en gång 

vann ansågs remarkabelt. Nu 
kanske han inte klarar det. 
Några andra senatsplatser är 
under lupp: som Iowa, Montana – 
och Georgia, där båda 
senatsplatserna står på spel. En i 
ett ordinarie val, en i ett 
fyllnadsval, för en period på två 
år. 
Blir senaten jämnt uppdelad 
mellan partierna, 50–50, har vice 
presidenten utslagsröst. 
Det gör valet till Vita huset till en 
central fråga också i detta val. 
Sanna Torén Björling 

375



• USA:s kongress utgörs av 
senaten och representanthuset. 
• Alla lagförslag måste ha stöd i 
båda kamrarna för att kunna 
antas och undertecknas av 
presidenten. 
• USA har 100 senatorer, två för 
varje delstat. Delstaternas 
befolkning spelar alltså ingen roll 
för antalet senatorer. 
• De väljs på sex år, med en 
tredjedel av senaten till omval 
vartannat år, enligt ett rullande 
schema. 
• Utöver lagstiftning är senaten 
också den instans som godkänner 
nomineringar bland annat till 

federala domare, ambassadörer 
och en rad andra nyckelposter. 
• Senaten är domare i 
riksrättsprocesser. När Donald 
Trump stod inför riksrätt gick 
röstetalen enligt partipolitiska 
linjer, sånär som på en enda röst. 
• I dag har Republikanerna 53 
senatorer, Demokraterna 45. Två 
oberoende senatorer röstar alltid 
med Demokraterna, vilket ger 
ställningen 53-47. Vid lika röstetal 
har vice presidenten utslagsröst. 
• Av de 35 platser som är uppe till 
omval den 3 november (33 
ordinarie, två i fyllnadsval) 
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innehas i dag 12 av demokrater, 
23 av republikaner. 
• De flesta anses ha goda chanser 
till omval, men tillräckligt många 
är hotade för att den knappa 
majoriteten kan skifta. 

Pia Gripenberg: 
Biden inte per 
automatik bingo 
för Europa
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Donald Trump har kallat EU för 
USA:s fiende. Relationen 
mellan kontinenterna är frostig. 
Men en vinst för Joe Biden 
betyder inte automatiskt guld 
och gröna skogar för Europa. 
En mängd konflikter kvarstår 
och utrikespolitik lär inte bli 
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Bidens högsta prioritet, tror 
experter som DN har talat med. 
Två av EU:s ledare, Ungerns 
Viktor Orbán och Sloveniens 
Janez Jansa, har offentligt 
deklarerat att de stödjer 
republikanernas Donald Trump. 
Orbán skriver i regeringstrogna 
tidningen Magyar Nemzet att han 
inte vill ha tillbaka den ”moraliska 
imperialismen” som präglar 
Demokraternas utrikespolitik. 
Jansa, premiärminister i 
presidenthustrun Melania 
Trumps hemland, framför på 
Twitter att Joe Biden skulle bli en 

svag president och att ”en fri värld 
desperat behöver ett starkt USA”. 
Ingen annan EU-ledare har, 
hittills, öppet valt sida i 
amerikanska presidentvalet. Det 
tillhör god diplomatisk sed att låta 
folket i ett land avgöra utgången. 
Men de flesta stats- och rege-
ringschefer i EU vill förmodligen 
se Biden som vinnare, tror Steven 
Blockmans, professor vid 
Amsterdams universitet och 
ansvarig för frågor om EU:s 
utrikesrelationer vid 
tankesmedjan Ceps i Bryssel.  
Relationerna mellan USA och EU 
har försämrats kraftigt under 

378



Trumps tid. Den goda kontakt 
som företrädaren Barack Obama 
hade med Angela Merkel har 
förbytts till motsatsen. Till 
exempel när USA beslutade att 
flytta 12 000 soldater från 
Tyskland, utan att först avisera 
Berlin. 
Här följer några stridsfrågor: 
Nato. Donald Trump har hotat 
lämna Nato samt ifrågasatt 
medlemsländernas solidariska 
försvarsgaranti, en grundbult i 
samarbetet. Frankrikes president 
Emmanuel Macron har kallat 
Natoalliansen för ”hjärndöd”. 

Organisationen behöver 
uppenbarligen reformeras.  
– Vinner Biden lär USA inte 
lämna Nato, men han kommer att 
fortsätta påpeka att de allierade i 
Europa investerar för lite i sina 
försvar, säger Blockmans. 
Handel. Trump har utnämnt EU 
till fiende när det gäller handel 
och förhandlingarna om ett 
frihandelsavtal frystes när han 
tillträdde. Men Demokraterna är 
inga stora förespråkare av 
frihandel, även om Joe Biden 
beklagat det ”handelskrig” som 
pågår mellan parterna. Cecilia 
Malmström, tidigare EU-
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kommissionär och nu kandidat till 
att bli generalsekreterare för 
samarbetsorganisationen OECD, 
tror att Biden prioriterar andra 
frågor om han vinner. 
– Handelsförhandlingarna 
återuppstår inte, i alla fall inte på 
kort sikt. Däremot kan 
samtalstonen i bli bättre med 
Biden, säger hon. 
Kina. Mittens rike är Trumps 
huvudfiende och USA vill ha med 
EU i den kampen. Kritiken mot 
Kina är utbredd inom väljarkåren 
och även i Demokratiska partiet. 
Med Biden som president 
kommer politiken att vara tuff 

gentemot Kina, spår Cecilia 
Malmström. 
Steven Blockmans anser att 
Europa måste hitta sin egen väg 
gentemot Kina. 
– Europa får försöka nå ett 
investeringsavtal med Kina 
samtidigt som man har konflikter 
när det gäller Hongkong, 
uigurerna, mänskliga rättigheter 
och så vidare, säger han. 
Iran. En av Barack Obamas 
största utrikespolitiska bedrifter 
kom 2015 när Iranavtalet 
undertecknades av fem länder 
samt EU. Avtalet syftade till att 
hindra Iran från att utveckla 
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kärnvapen. Med det försvann 
sanktioner. Handeln med Iran 
ökade. Trump sade upp avtalet 
2018. Vinner Joe Biden, 
vicepresident under Obama, lär 
han återställa det, tror både 
Malmström och Blockmans. 
– Det skulle leda till ett massivt 
uppsving i handeln mellan Europa 
och Iran, säger han. 
Klimatet. Joe Biden har sagt att 
om han blir vald är USA kvar i 
Parisavtalet. Förhoppningen från 
EU är att USA följer européerna i 
spåren och siktar på att bli 
klimatneutralt 2050. Kina och 

Japan har nyligen tagit beslut i 
den riktningen. 
– Det är jätteviktigt för Europa att 
Biden återinträder i Parisavtalet. 
Han har också uttryckt att USA 
borde engagera sig mycket mer i 
multilaterala arbetet och 
internationella organisationer, 
vilket kan tolkas som WTO, 
Unesco med flera, säger Cecilia 
Malmström. 
Sammanfattningsvis – med Joe 
Biden förändras klimatpolitiken, 
förhållandet till Iran och till 
internationella organisationer. 
– Han kommer dock att möta en 
starkare och mer radikaliserad -

381



opposition än Obama gjorde. 
Därmed blir Bidens 
manöverutrymme begränsat. Det 
blir inte en tillbakagång till 
traditionell pro-europeisk 
utrikespolitik som många i 
Europa hoppas på, säger Steven 
Blockmans. 
Han och Cecilia Malmström är 
eniga om att det kan dröja innan 
Biden tar itu med konfliktfrågorna 
med Europa. 
– Tittar man i dokumenten från 
demokratiska partiet och vad 
Biden har sagt och skrivit är det 
inte Europa som står högst på 
dagordningen. Det är naturligtvis 

de inrikespolitiska frågorna, säger 
Cecilia Malmström. 
Pia Gripenberg 
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Turkisk vrede 
mot fransk 
karikatyr av 
Erdogan
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Turkiska talespersoner rasade 
på onsdagen över den franska 
satiriska veckotidningen 
Charlie Hebdos senaste 
karikatyr – ett nidporträtt av 
president Recep Tayyip 
Erdogan. Det rör sig om det 

senaste kapitlet i det fransk-
turkiska tumult som rasat 
sedan en islamistisk fanatiker 
mördade läraren Samuel Paty 
den 16 oktober. 
Tisdagens nummer av Charlie 
Hebdo trappar upp konflikten: på 
omslaget syns den turkiske 
presidenten i kalsongerna och 
med en ölburk i handen, då han 
lyfter på kjolen till en traditionellt 
klädd orientalisk kvinna. ”Han är 
roligare privat”, lyder bildtexten. 
Erdogans närmaste rådgivare 
Ibrahim Kalin på Twitter: 
”Vi fördömer detta med all kraft … 
de visar sin vulgaritet och omoral 
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… detta är varken humor eller 
yttrandefrihet!” 
Erdogans presschef betecknade 
karikatyren som ett ”vidrigt utslag 
av kulturrasism”. 
Efter mordet på läraren Samuel 
Paty yttrade president Emmanuel 
Macron hårda ord mot 
”islamistiska terrorister” och gav 
order om att stängda en rad 
muslimska inrättningar. Macron 
använde termen ”islamistisk 
separatism”, vilket väckte särskild 
anstöt på vissa håll. Erdogan 
svarade häftigt och flera franska 
medier publicerade på nytt de 
karikatyrer av profeten 

Muhammad som motiverat 
läraren Patys mördare. 
Erdogan har sedan dess ifrågasatt 
Macrons mentala hälsa och 
uppmanat turkar att avstå från 
franska varor. 
Många muslimska ledare 
kondolerade Macron efter mordet 
på Paty, men under affärens 
senare turer har flera av dem 
kritiserat Frankrikes reaktion. 
Egyptens diktator Abdulfattah al-
Sisi, som avskyr och fruktar 
Erdogan mer än någon, sade på 
onsdagen att Muhammads lära 
hör till hela mänsklighetens 
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kulturarv och vädjade till världen 
att inte såra hans anhängare. 
Redan före denna kris, den 2 
oktober, varnade ett EU-toppmöte 
Turkiet att dess aggressiva 
agerande i grekiskt och cypriotiskt 
vatten kan leda till ekonomiska 
sanktioner. En talesperson för 
EU-kommissionen sade på 
måndagen att Erdogans appell till 
turkarna att bojkotta franska 
varor strider mot Turkiets 
frihandelsavtal med EU. En EU-
bojkott av turkiska varor vore 
dåliga nyheter för Erdogan, vars 
svärson och finansminister visat 
sig hjälplös när det gäller att hejda 

valutans ras. På onsdagen 
noterades alla tiders 
bottenrekord, 8,3 lira per dollar. 
Frankrike, jämte Sverige, är det 
enda västeuropeiska land med en 
lång tradition av goda relationer 
till turkarna. När det osmanska 
väldet reformerade 
administration, försvar och 
skolsystem skedde det alltid efter 
franska förebilder och ofta med 
tillresta franska experter. 
Under 1800-talet förfranskades 
de osmanska eliterna hastigt. 
Först då judar, armenier och 
greker upprättade franskt 
inspirerade skolor, och sedan då 
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sultanen lät öppna Lycée Impérial 
Ottoman de Galatasaray, en ny 
franskspråkig högskola, där sedan 
generationer av turkiska experter 
och makthavare fostrades. 
Dyrkan av Frankrike slog igenom 
på alla områden, Frankrike blev 
synonymt med framsteg. När 
osmanska och tyska trupper stred 
på samma sida – mot Frankrike – 
vid Dardanellerna under första 
världskriget kommunicerade 
deras officerare på franska. 
En av dessa officerare var Mustafa 
Kemal, senare känd som Atatürk, 
den turkiska republikens 
grundare. För honom var franska 

språket nyckeln till den 
europeiska civilisationen, den han 
till varje pris ville påtvinga de 
sina. När det gällt att förolämpa 
turkiska muslimer kan ingen tävla 
med statsgrundaren, vars mål var 
att utrota islam från landets 
offentliga liv och reducera 
religionen till en privatsak. Han 
misslyckades, som bekant. 
Nathan Shachar 
naranjal@gmail.com 
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Mjölkte-
alliansen de 
ungas vapen 
för demokrati
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

En allians grundad i svaghet för 
te med mjölk låter oförargligt. 
Men #milkteaalliance är -
mäktigare än vad namnet -
antyder. Här förenas unga 
demokratitörstande människor i 
Thailand, Hongkong och 

Taiwan. Deras gemensamma 
nämnare är uppror mot 
auktoritära regimer. 
Peking. 
Det som började med att en känd 
thailändsk skådespelare, 
Vachirawit Chivaree, fick den 
kinesiska trollarmén på sig efter 
att i våras ha gillat en tweet har nu 
blivit en massrörelse i sociala 
medier med hashtaggen 
milkteaalliance. Tweeten visade 
bilder på skyskrapor från fyra 
olika platser, bland annat 
Hongkong. ”De här bilderna har 
tagits i fyra olika länder”, stod det. 
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Reaktionen från den kinesiska 
trollarmén lät inte vänta på sig. 
Att kalla Hongkong för ett land 
ses som en förolämpning och 
skådespelaren pepprades med 
kritiska kommentarer. Den 
kinesiska aktionen såg till en börja 
med ut att få effekt. Vachirawit 
Chivaree bad, som otaliga länder 
och företag före honom, om 
ursäkt och i tweeten ändrades -
ordet länder till platser.  
Men de kinesiska 
internetaktivisterna grävde vidare 
och fann att skådespelarens 
flickvän gjort två inlägg att 
uppröras över. Hon hade 

retweetat ett inlägg som antyder 
att covid-19 har sitt ursprung i ett 
laboratorium i Kina. Dessutom 
hade hon gjort ett inlägg på 
Instagram som kunde tolkas som 
att hon anser att Taiwan, som 
Kina anser tillhör folkrepubliken, 
är ett självständigt land. 
Genast var de kinesiska 
nationalisterna i gång igen. Men 
den här gången stötte de på hårt 
motstånd. Thailändska användare 
replikerade med avväpnande 
humor och snabbhet. De kinesiska 
försöken att förolämpa dem 
genom att kritisera Thailands 
regering och kung misslyckades 
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totalt. Thailändarna kunde bara 
entusiastiskt hålla med om 
kritiken. Miljontals inlägg 
studsade fram och tillbaka och 
snart hade thailändarna stöd av 
användare från Hongkong och 
Taiwan, vana att föra sin egen 
kamp mot Kina. 
För en gångs skull vann inte de 
kinesiska internetkrigarna. En ny 
koalition, som snart fick namnet 
”mjölktealliansen”, hade fötts. En 
löst sammansatt grupp unga 
människor i Hongkong, Thailand 
och Taiwan som, förutom att de -
gillar te, kämpar mot auktoritära 
regimer som de känner är på väg 

att begränsa deras liv och 
yttrandefrihet. 
Sedan dess har #milkteaalliance 
förekommit flitigt i inlägg i sociala 
medier. Ett exempel är när den 
kritiserade nationella 
säkerhetslagen infördes i 
Hongkong. Ett annat är när ropen 
om bojkott av Disney-filmen 
Mulan gick höga på grund av att 
delar av filmen spelats in i 
provinsen Xinjiang, där Kina 
anklagas för att ha satt minst en 
miljon muslimer i arbetsläger. De 
senaste veckorna har hashtaggen 
använts för att stötta protesterna i 
Thailand. 
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Och samarbetet märks inte bara i 
sociala medier på internet. I 
Taiwan har protester hållits till 
stöd för de thailändska 
demonstranternas krav att 
premiärministern avgår, en ny 
konstitution skrivs och monarkin 
reformeras. 
Samtidigt har demonstranterna i 
Thailand inspirerats och tagit råd 
av de som protesterade i 
Hongkong förra året. Flera har 
haft på sig svarta kläder, 
skyddsglasögon och gul hjälm, 
den uniform som Hongkongs 
demonstranter blev kända för. 
Och Hongkongs demonstranter 

har lärt dem att paraply kan 
skydda mot såväl tårgas som 
vattenkanoner. 
Precis som Hongkongs 
demonstranter använder de också 
krypterade appar för att med kort 
varsel kalla samman till 
manifestationer, för att gäcka 
polisen. ”Be water” som var 
taktiken för Hongkongs -
demonstranter och innebär att 
vara snabb och flexibel har även 
anammats av thailändarna. Även 
de mänskliga kedjorna där 
material på givna handtecken 
levereras till de som står i 
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demonstrationernas frontlinje har 
inspirerats av Hongkong.  
Utbytet går åt alla håll. Joshua 
Wong, känd demokratiaktivist i 
Hongkong, har protesterat 
utanför Thailands konsulat i 
Hongkong och hållit upp tre 
fingrar i luften, det tecken som 
blivit symbol för de tre krav som 
Thailands demonstranter ställer. I 
Taiwan, som Kina vill inlemma 
under principen ett land två 
system, har regeringen uttryckt 
sympati för te-alliansen. När 
Taiwan firade nationaldag 10 
oktober twittrade dess vice 
president Lai Ching-te med 

hashtaggen milkteaalliance och 
fick genast nära 47 000 likes. 
Förutom rop på frihet enas alla 
kring en ökad oro för Kinas in-
flytande i regionen. I Hongkong 
handlar det om att de friheter som 
utlovades vid överlämnandet till 
Kina är på väg bort. I Thailand har 
Kinas inflytande ökat under 
premiärminister Prayut Chan-o-
cha. Och i Taiwan finns det 
ständiga underliggande hotet att 
Kina invaderar militärt om inte en 
fredlig återförening kommer till 
stånd. 
På senare tid har även Indien 
nämnts i samband med ”mjölkte-
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alliansen”. Här handlar det 
framför allt om att Indien genom 
närmare band till Taiwan vill 
straffa Kina för gränsstriden 
mellan länderna i Himalaya. 
Minst 20 indiska soldater har dött 
i konflikten vid gränsen. 
Marianne Björklund 
Fakta.

I Kina dricks te huvudsakligen 
utan mjölk, men så är inte fallet 
hos ”alliansen”: 
I Taiwan är det vanligt att dricka 
bubbel-te, en söt dryck med 
geléartade kulor av tapioka, både 
med och utan mjölk. 

I Thailand dricker man helst te 
med kondenserad mjölk. 
I Hongkong är det svart te med 
mjölk som är det populära sättet 
att dricka te på. 
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Trumps 
brandfackla 
kan tända 
storkonflikt på 
Afrikas horn
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Johannesburg. Kampen om 
Nilens vatten har tagit en ny 
vändning sedan USA:s 
president Donald Trump i 
princip gett Egypten grönt ljus 

att skicka bombplan mot 
Etiopien. Afrikanska unionen 
har fått parterna till 
förhandlingsbordet för att 
undvika öppet krig. Men ett krig 
kan lika gärna bryta ut inne i 
Etiopien. Konsekvenserna är 
svindlande att föreställa sig.  
Inga nyheter har varit goda 
nyheter i frågan om Nilens vatten. 
I somras var läget upptrissat när 
Etiopien började fylla sin 
megadamm Gerd som korsar 
Nilen och kan ge ett uppsving för 
elproduktionen i landet – men 
som samtidigt hotar 
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vattenförsörjningen för Egypten 
som ligger nedströms.  
Frågan har ställt Afrikas två 
starkaste militärmakter på 
kollisionskurs och det krävdes 
diplomatisk fingertoppskänsla av 
Afrikanska unionen och andra 
inblandade stater för att den 
prestigeladdade frågan tillfälligt 
skulle desarmeras. Sedan dess har 
det varit tyst.  
Men i fredags kastade USA:s 
president Donald Trump in en 
brandfackla som chockerade alla 
inblandade. I ett trepartssamtal 
med Israels premiärminister 
Benjamin Netanyahu, och Sudans 

ledare Abdalla Hamdok, tog 
Trump upp frågan om dammen.  
– Man kan inte klandra Egypten 
för att vara lite upprörda, sade 
Trump i samtalet, och fortsatte: 
– Det är en mycket farlig situation 
för Egypten kommer att bomba 
dammen. Jag har sagt det högt 
och tydligt, egyptierna kommer 
att bomba dammen.  
Avtalet som Etiopien ska ha 
avfärdat existerar bara i Donald 
Trumps huvud men det är talet 
om att bomba dammen som tar 
läget till en ny nivå. Detta har 
varit ett hot från Egypten under 
många år men när det kommer 
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från USA:s president låter det som 
om detta är något han inte 
fördömer utan ser som ett möjligt 
utfall. Etiopiens premiärminister 
Abiy Ahmed, som i fjol tilldelades 
Nobels fredspris, svarade inte 
direkt på Trumps kommentarer 
men hans utrikesminister kallade 
i helgen Trumps uttalande för 
”krigshetsande”.   
Afrikanska Unionen ryckte in på 
måndagen. AU har under den 
sydafrikanska presidenten Cyril 
Ramaphosas ledarskap försökt 
medla och man sade på 
måndagsmorgonen att parterna 

kommit överens om att återvända 
till förhandlingsbordet.  
Lämnar man den regionala 
storpolitiken, är läget lika 
allvarligt inne i Etiopien. Abiy 
måste inte bara hantera en 
formidabel extern fiende som 
Egypten utan har även fått en 
utbrytarrepublik på halsen. 
Provinsen Tigray, där generaler 
som tidigare dominerade den 
etiopiska statsapparaten sett sig 
marginaliserade av de senaste 
årens förändringsvindar, har 
genomfört ett lokalval som i 
princip inneburit frysta relationer 
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med centralregeringen i Addis 
Abeba.  
Tigray är nu bara ett steg från en 
självständighetsförklaring och 
risken för inbördeskrig är 
överhängande. Etiopienkännaren 
Kjetil Tronvoll skrev på söndagen 
att under hans 30 år av studier av 
konfliktdynamiken på Afrikas 
horn, har det aldrig tidigare 
funnits så tydliga tecken på en 
våldsam konflikt i vardande som 
den pågående eskaleringen mellan 
Tigray och centralregeringen i 
Addis Abeba.  
Även om Abiy lyckas desarmera 
den ena av de två konflikterna 

finns risken att en konflikt tänder 
den andra om någon av Abiys 
fiender utnyttjar ett läge där han 
försvagats.  
På tidigt 1980-tal blev Etiopien 
synonymt med krig och svält i 
Afrika. Bilderna som kablades ut 
gav upphov till Live Aid-galor och 
kom att under många år 
cementera bilden av Afrika som 
en ”hopplös kontinent”. Det var 
då.  
Nu har Etiopien 110 miljoner 
invånare, huvudstaden Addis 
Abeba är transportnav för hela 
kontinenten och landet är en 
storspelare som ligger mitt i det 
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kroniskt konflikthärjade Afrikas 
horn. Redan i fredstid har 
Etiopien genererat större migrant- 
och flyktingströmmar än många 
andra länder i Afrika.  
Konsekvenserna av ett 
sammanbrott och inbördeskrig 
liknande det som drabbade 
Jugoslavien för 30 år sedan är 
omöjliga att överblicka. Det är 
rentav svindlande att föreställa sig 
vad ett nutida krig i Etiopien kan 
komma att innebära.  
Erik Esbjörnsson 
erikesbjornsson@gmail.com 

Jag hoppas att 
ni njuter av att 
kunna gå ut.
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Australiens premiärminister Scott 
Morrison i samband med att 
landets näst största stad 
Melbourne firade att fyra 
månaders strikta restriktioner nu 
lättats. Nedstängningen har varit 
en av de längsta i världen. 
TT-AFP-Reuters 
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Nya protester 
efter 
polisskjutning
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

USA. Hundratals människor 
plundrade affärer i Philadelphia 
natten mot onsdagen. Det var 
andra dagen i rad som staden 
plågades av kravaller sedan 
polisen skjutit ihjäl en svart man. 
En 27-årig man som, enligt 
anhöriga, led av mental ohälsa 
vägrade släppa en kniv sköts och 

till döds av tillskyndad polis i 
Philadelphia på måndagen. 
Händelsen fångades på film och 
har väckt starka reaktioner, inte 
minst i delstaten. 
Ossi Carp 
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Många civila 
dödade i 
attack mot 
azerisk stad
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Minst 19 civila dödades på 
onsdagen i ett robotangrepp 
mot den azeriska staden, 
Berde, nära frontlinjen vid den 
separatiststyrda 
utbrytarregionen Nagorno-

Karabach. Omkring 60 personer 
skadades. 
Azerbajdzjan anklagar Armenien 
för att ligga bakom angreppet. 
Armeniens försvarsdepartement 
tillbakavisar anklagelsen. 
Dådet är ett av de blodigaste mot 
civila sedan de nya striderna om 
det omtvistade området bröt ut 
för en månad sedan. 
I tisdags dödades fyra civila, varav 
ett spädbarn, i ett robotangrepp 
mot Berde. 
Över 100 civila, på båda sidorna, 
har mist livet sedan den 27 
september, då de nya striderna 
bröt ut. Konflikten om Nagorno-
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Karabach, som har en armenisk 
majoritetsbefolkning, har pågått i 
årtionden. 
TT-AFP 

70
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

miljoner människor är 
röstberättigade i den fattiga 
delstaten Bihar i norra Indien som 
på onsdagen genomförde ett val – 
det största i världen sedan 
pandemin bröt ut tidigare i år. 
Delstaten styrs av en koalition där 
premiärminister Narendra Modis 
hindunationalistiska BJP ingår. 
Bland vallöftena kan nämnas 
gratis coronavaccin för alla 
invånare. Indien har näst flest fall 
av covid-19 i världen.TT-AFP 
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Fiskare 
saknas efter 
kraftig tyfon
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Vietnam. Två personer har 
omkommit i vietnamesiska 
provinsen Quang Ngai efter att ha 
försökt skydda sina hem från 
tyfonen Molaves framfart. 
Dessutom saknas 26 fiskare sedan 
stormen slog till mot centrala 
delarna av Vietnam på onsdagen. 

De kraftiga vindarna, med 
vindbyar på över 40 meter per 
sekund, har rivit ned träd och 
slitit av hustak och vållat de 
största skadorna på flera år. 
Omkring 375 000 människor har 
förts i säkerhet. 
TT-AFP 
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Djup misstro 
mot EU:s nya 
lagförslag om 
minimilöner
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Trots hårt svenskt motstånd 
lägger EU-kommissionen fram 
ett lagförslag om minimilöner. 
Kommissionen lovar att den 
nordiska modellen med 
kollektivavtal kan bestå, men 

det litar inte svenska 
Europaparlamentariker på. 
De senaste årtiondena har 
ojämlikheten på arbetsmarknaden 
ökat i många medlemsstater, 
löneskillnaderna har blivit större 
och en allt större andel av de 
anställda har en lön som är svår 
att försörja sig på, skriver EU-
kommissionen i inledningen till 
sitt förslag om minimilöner.  
Kommissionen förklarar att syftet 
med direktivet därför är att se till 
att löntagare i EU skyddas av en 
tillräcklig minimilön. Några 
nivåer anges inte. 
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Kommissionen skriver också att 
situationen är bättre i länder där 
arbetsmarknadens parter 
förhandlar om kollektivavtal. 
Därför löper som en röd tråd 
genom hela förslaget att 
kollektivavtal är något bra, som 
kommissionen vill se mer av inom 
unionen. 
Direktivet hyllar alltså det som 
brukar kallas den svenska 
modellen. Dessutom står tydligt 
att EU-kommissionen inte vill 
tvinga fram lagstadgade 
minimilöner i medlemsstater där 
sådana inte finns i dag. 

Det beskedet lugnar inte svenska 
Europaparlamentariker. 
– Grundproblemet är att det inte 
finns något som undantar Sverige 
från förpliktelsen att garantera 
alla arbetstagare minimilön. 
Huruvida vi gör det eller inte blir 
upp till EU-domstolen att tolka. Vi 
ska varken ha politisk inblandning 
eller juridisk inblandning i 
lönebildningen, säger Johan 
Danielsson (S). 
Han ser ett stort problem i att EU-
kommissionen ger sig in på ett 
område som medlemsstaterna ska 
lösa. Kommissionen 
argumenterar å sin sida för att 
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man visst har rätt att göra det och 
hänvisar till flera paragrafer i 
fördraget. 
– Den argumentationen är minst 
sagt grund, säger Johan 
Danielsson. 
Han pekar även på att 
kommissionens förslag, som 
hänvisar till internationella 
modeller, inte automatiskt 
minskar löneskillnaderna mellan 
medlemsstaterna. 
– I Tyskland skulle minimilönen 
höjas med över 30 kronor medan i 
Rumänien inte ens med 50 öre. 
EU-kommissionens förslag är i två 
delar. 

Den del som omfattar alla 
medlemsstater handlar bland 
annat om: 
• att vidta åtgärder för att öka 
andelen anställda som täcks av 
kollektivavtal. 
• att bättre kontrollera att 
arbetsgivare följer kollektivavtal 
eller minimilöner. 
• att årligen rapportera statistik 
över de lägsta lönerna till 
kommissionen. 
För länder som enbart har 
lagstadgade minimilöner (alltså 
inte Sverige) gäller dessutom: 
• att begränsa möjligheten till 
undantag från minimilönen. 
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• att se till att arbetsmarknaden 
parter involveras i lönesättningen. 
• att öka möjligheten för 
myndigheter att övervaka att 
minimilönerna följs, med mera. 
Abir Al-Sahlani (C) anser att EU-
kommissionen spelar juridisk 
roulette när man lägger fram 
förslaget. 
– Kommer det här vara hållbart 
rättsligt i en domstol? 
Förmodligen inte. EU är redan en 
integrerad arbetsmarknad. Hur 
ska man förklara att i ett land har 
man denna minimilön medan vi i 
Sverige har en annan nivå, säger 
hon. 

Hon anser att åtgärder för 
löntagare som lever i fattigdom 
måste ske i respektive land, inte 
på EU-nivå. 
– En välfärdsstat måste byggas av 
nationella ledare i sina 
hemländer. EU kan inte vara 
trollstaven som ska fixa dina 
fattigdomsproblem, säger Abir Al-
Sahlani. 
Även om EU-kommissionen 
generellt hyllar modellen med 
kollektivavtal ser den också 
brister. Till exempel omfattar 
kollektivavtalen inte alla 
anställda. Andelen som inte täcks 
är mellan 10 och 20 procent i fyra 
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länder. I ett land, Cypern, jobbar 
hela 55 procent av de anställda 
utan kollektivavtal. 
Abir Al-Sahlani framhåller att mer 
kan göras för den tiondel av 
svenska arbetskraften som inte 
omfattas av kollektivavtal. Men 
tillägger att det ska ”EU inte lägga 
sig i”. 
Om förslaget går igenom i 
Europaparlamentet är oklart. De 
stora partigrupperna är splittrade 
i frågan. I EU:s andra lagstiftande 
organ finns också motstånd. Här 
har 15 medlemsstater (av 27) sagt 
att man vill ha rekommendationer 
om minimilöner, inte lagförslag. 

Pia Gripenberg 
Fakta. Minimilöner i EU

Lagstadgade minimilöner finns i 
21 medlemsstater. Flera av dessa 
har även modellen med 
kollektivavtal. 
I Sverige, Danmark, Finland, 
Italien, Cypern och Österrike är 
det enbart arbetsmarknadens 
parter som bestämmer lönerna i 
kollektivavtal. 
9,4 procent av arbetstagarna i EU 
levde 2018 i fattigdom trots att de 
hade förvärvsarbete. 
Internationellt definieras minimilön 
ofta som 60 procent av 
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medianlönen och/eller 50 procent 
av genomsnittslönen. 
Källa: EU-kommissionen

Den som tror 
att allt 
förändras om 
Trump blir 
bortröstad 
lurar sig själv
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Det intressanta är inte det 
faktum att populistiska politiker 
vinner val utan att deras retorik 
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förändrar väljaren. Jasenko 
Selimovic för dagbok över 
hösten 2020 och konfronterar 
en bitter sanning om 
polariseringen. 
15 september 2020 
Dennis Askling ser ut som en 
överambitiös student som 
tillbringar dagarna på biblioteket. 
Det är han inte. Han jobbar på 
SD:s riksdagskansli och brukar 
chatta om den överlägsna rasen, 
”skoja” om Hitler Jugend-frisyrer, 
skriva att folk som kommer från 
Afrika ”luktar skit”. När -
Expressen avslöjar hans chatt 
skrivs pliktskyldiga fördömande 

artiklar, men sjunker stödet för 
SD? Nej. I sammanvägningen av -
aktuella opinionsmätningar som 
Sveriges Radio gör några dagar 
senare ökar SD. Visserligen 
marginellt men de ökar. Inte 
minskar. 
Samma kväll intervjuas Jimmie 
Åkesson i Aktuellt. Nike Nylander 
frågar om det ändå inte finns vissa 
problem med ett parti där 300 
medlemmar har lämnat eller 
tvingats lämna efter liknande 
avslöjanden. Jimmie Åkesson 
svarar att det finns galningar i alla 
partier. Det är nog sant, men 300 
stycken? 
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29 september 2020 
Duellen mellan Trump och Biden 
är mer en wrestlingshow än en 
valdebatt. Trump spatserar 
långsamt in, vinkar kaxigt, väntar 
in några slag och hoppar sedan på 
sin motståndare, slår fult gång 
efter gång. Sedan tittar han mot 
programledaren som för att säga: 
visst var det bra? I debatten hälsar 
han till den nyfascistiska 
vitmaktgruppen Proud boys att 
den ska ”avvakta”. Avvakta vad 
då? Attackorder? Valet? Den 
skandalösa uppmaningen skadar 
inte Trump. Så vad är det han 
erbjuder för att 63 miljoner 

amerikaner ska kunna bortse från 
hans närhet till nyfascismen, hans 
rasism, sexism, förakt för svaghet? 
Frågan varför ett parti växer kan 
till stor del besvaras med 
statsvetenskapliga och 
sociologiska förklaringar. Vi kan 
dem vid det här laget utantill. Jag 
söker svar på en annan fråga. Inte 
hur det kan komma sig att 
Berlusconi, Orbán och Trump kan 
vinna val, utan vad en röst på dem 
gör med deras väljare. En 
förklaring till varför 
korruptionsskandaler inte biter på 
Orbáns väljare, sexskandaler på 
Berlusconis och nazistskandaler 
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på Åkessons? Och en förståelse för 
vilken tektonisk förändring det 
orsakar i ett samhälle. 
30 september 2020 
När någon lägger sin röst på en 
kandidat påverkar det inte bara 
kandidaten utan också den som 
röstar. Dagen efter första 
valdebatten tittar jag på 
framträdanden av USA:s förre 
president Barack Obama. Det slår 
mig att han vädjar till väljarnas 
bättre sidor. I ett USA med dess 
rasistiska förflutna kan en röst på 
Obama vara en möjlighet för en 
väljare att för en liten stund visa 
att de är bättre än sitt lands 

förflutna. Att hen kan ta avstånd 
från det genom att välja en svart 
president. Symboliken löser inte 
problemet med rasismen, men 
den gör väljaren bättre. Oavsett 
om man är anhängare av Obamas 
sakpolitik eller ej. 
Trump verkar i stället appellera 
till väljarnas sämsta sidor. Den 
som röstar på honom är i många 
andras ögon tveklöst rasist och 
sexist. Men den intressanta frågan 
är hur Trumps väljare uppfattar 
sig själv? 
En politisk debatt med Trump 
handlar inte om sakfrågor, han 
förvandlar debatten snarare till en 

410



show, en arena där ingenting ska 
tas på allvar, där överdrifter och 
dumheter är en del av 
underhållningen. Men Trump har 
ett mycket specifikt bud. Han vet 
att alla människor ibland kan vara 
sexistiska, egoistiska, rasistiska. 
De flesta av oss brottas med det, 
försöker låta bli, försöker bli 
bättre. Det Trump erbjuder är en 
gemenskap där det inte är så 
farligt att vara allt detta. 
Trump erbjuder sina väljare en 
befrielse från civilisationens 
politiskt korrekta gördel, en 
förlåtelse för det de hade tvingats 
se som sina synder. Och han inte 

bara absolverar dessa synder, han 
förvandlar dem till dygder. 
Antisemitiska utfall blir till roliga 
skämt, sexism blir till ett kitt för 
manlig, uppriktig gemenskap. En 
röst på Trump kan få många att 
känna sig mer ärliga, omfamnade 
i en okomplicerad gemenskap av 
självklara värden. Han vädjar till 
sådana känslor genom att prata 
enkelt, nästan banalt: män är 
män, kvinnor är kvinnor, resten är 
trams. Muslimer är jättefanatiska, 
mexikaner jätte-jätte kriminella, 
jämställdhet de fula ragatornas 
hämnd. Det är en banal 
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nietzscheansk värld, men den är 
välkomnande för alla syndare. 
Erbjudandet har nästan 
religionens styrka och förvandlar 
sina anhängare till en sekt. Alla 
som antyder en avvikande mening 
blir med automatik en förrädare. 
Varje ”jag tycker inte det är roligt 
med en sådan syn på kvinnor” 
förvandlar den som uttalade det 
till en pk-man som låtsas att han 
aldrig åtrått någon kvinna. Varje 
”jag ogillar när man skojar om 
Hitler Jugend” förvandlar den 
som säger det till en humorbefriad 
idiot. Det här är en sluten värld, 
en Truman show som går på loop. 

Slutenhet förstärks av sociala 
medier och dess algoritmer som 
är programmerade för att para 
ihop likasinnade. Därför ökar 
hatet på nätet. Nätets anonymitet 
möjliggör för antisemiter att pysa 
ut hatet som de inte kan visa 
offentligt. Rasister kan svetsas 
samman så mycket att det blir 
Nike Nylander som får löpa 
gatlopp efter intervjun och inte 
Åkesson. Så mycket att 
islamofobin nästan blir Twitters 
motor. 
Problemet är att många har svårt 
att förstå populismens lockelse. 
Varje gång det dyker upp en 
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Trump, Orbán, Berlusconi, 
Bolsonaro, Salvini, Wilders, 
Strache, Kjaersgaard eller 
Åkesson, ett nytt Sannfinländarna 
eller Alternativ för Tyskland, så 
blir vi lika förvånade: ”Ofattbart!” 
Sedan skriver vi artiklar, fördömer 
och hoppas att det ska fungera 
denna gång. Det är att lura sig 
själv. Populismens anhängare är 
svåra att nå. Varje påpekande, 
varje uppläxning upplever de som 
ett försök att klä dem i en mental 
tvångströja, en mental lockdown. 
De spjärnar emot. Oförmögna att 
hitta ett effektivt motvärn vänjer 
vi oss vid en allt högre temperatur 

i grodkastrullen. För några år 
sedan tyckte vi att det är hemskt 
att SD hade mer än 4 procent. 
Nuförtiden är vi nöjda för att 
Trump säger till Proud boys att 
avvakta. Tänk om han hade sagt 
att de skulle attackera? 
12 oktober 2020 
Populismen drar isär samhällets 
tektoniska plattor. 
Meningsutbyten och rationalitet 
blir inte längre medel för 
utveckling utan förräderi. 
Radikaler till vänster har länge -
ogillat idén om att kampen ska 
föras utifrån den mest rationella 
positionen, i stället intar de 
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tvångsmässigt i alla lägen en 
position i motsats till SD, gör sig 
dumma. SD erbjuder 
vänsterradikaler en möjlighet att 
återerövra existensberättigande. 
Samtidigt behöver SD dem. 
Populisternas ständiga strategi att 
provocera, polarisera och skapa 
kaos – från vilket de sedan lovar 
rädda dig – behöver 
vänsterradikaler som inte 
bemöter provokationen rationellt 
utan nappar på den. Det är ett 
perpetuum mobile. 
Den andra flanken, tidigare 
förbehållet högern, nuförtiden 
uttänjd även mot mitten, har 

börjat anpassa sig till 
populisternas syn, skriver 
motioner ihop med SD, närmar 
sig dem i smyg, och försvarar det 
med argumentet: men i sak tycker 
vi ju det samma, så vad är -
problemet? De anammar synen 
som populismen är förankrad i. 
De börjar betrakta människan 
som i grunden egoistisk och -
civilisationen som endast en tunn 
fernissa omkring den egoistiska 
kärnan. Valet förminskas då till 
att antingen ständigt stödja 
fernissan så att den inte spricker, 
eller att skala av sig den eftersom 
den är onaturlig. Pest eller kolera? 
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De som brukar vara den rationella 
mitten har gett upp. I stället för 
att utöka utrymmet för -
rationalitet verkar de ha tröttnat. 
De orkar inte bli den rigida eliten 
som ständigt påpekar uppenbara 
dumheter. Hur många öppna -
dörrar ska man orka slå in? Det 
har blivit tjatigt att påpeka vikten 
av mänskliga rättigheter, den 
dörren är redan uppslagen i min 
filterbubbla, säger de. Och ser inte 
hur den allt mer stängs i och med 
den meningen. 
Denna inställning speglar vår tid, 
den självgoda, liknöjda, post-1989 
epoken. När Berlinmuren föll 

trodde vi att liberalismen hade 
segrat, att värderingar som utgör 
nödvändiga beståndsdelar av 
demokratin blev förankrade i våra 
samhällen en gång för alla, att vi 
lyckades institutionalisera 
erfarenheten av krigen och 
Förintelsen genom viktiga 
institutioner: EU, FN, Nato, IMF. 
Historien hade tagit slut och 
1900-talets fasor skulle ”aldrig 
mer” återkomma. Österrikes 
dåvarande kansler Vranitzky 
förlöjligade de som tyckte att mer 
återstod att göra: ”Den som har 
visioner behöver gå till doktorn.” 
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Men samtidigt som Brzezinski 
skrev att demokratin hade segrat 
började Sarajevo brinna. 
Berlinmurens fall var inte 
demokratins seger utan 
kapitalismens. Putin, Orbán, 
bröderna Kaczynski och Babis 
omfamnade kapitalismen men 
inte demokratins värdegrund. 
Friheterna som Amartya Sen lärde 
oss något om, hörde inte så linjärt 
ihop som vi trodde. Kapitalismen 
kunde existera utan demokrati, 
ekonomisk frihet gav inte 
nödvändigtvis politisk frihet, 
antisemitismen kunde leva efter 
Auschwitz, främlingsfientlighet 

och islamofobi kunde trivas i 
demokratiska samhällen. 1989 
blev året då friheten kom, men 
också året då vi på vägen från 
återföreningsfesten sladdade ut i 
vägrenen. 
Trump har sannerligen gett 
populismen vingar och blivit dess 
symbol. Men den som tror att 
saker kommer att förändras om 
Trump blir bortröstad lurar sig 
själv. Populismen är ett 
kumulativt resultat av vårt 
förhållningssätt, framför allt efter 
1989. Den kommer att överleva 
Trump. För den bittra sanningen 
är att populismen inte bara har 
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förändrat sina anhängare utan oss 
andra också. 
13 oktober 2020 
Digitala plattformar förstärker 
och promoverar 
Förintelseförnekande. Det är en 
av slutsatserna som man kan läsa 
om i rapporten ”Hosting the 
’Holohoax’” från den brittiska 
tankesmedjan Institute for 
strategic dialogue. Författarna 
hittar bara på Facebook 366 068 
följare till sidor som ägnar sig åt 
Förintelseförnekande och som 
drivs av konspirationsgrupper, 
högerextrema, antisemiter, pro--
Palestina-grupper, islamister, 

vänsterextrema… Jag har skrivit 
om folkmordsförnekande, 
bekämpat de som ägnar sig åt 
detta. Jag vet att det är som ett 
isberg. Så om så mycket är synligt, 
hur mycket ärbefinner sig under 
ytan då? 
Nyheten publicerades i augusti i 
den brittiska tidningen The 
Guardian/The Observer, som 
läses på alla större svenska 
redaktioner. Vad hände när den 
exploderade i offentligheten? 
Ingenting. Den exploderade inte. 
Förintelseförnekande framkallade 
inte mer än en axelryckning. 
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Det var först i går, den 12 oktober, 
som Facebook deklarerade att de 
inte längre kommer acceptera 
Förintelseförnekande. Men det är 
fortfarande fritt fram att förneka 
andra folkmord. 
15 oktober 2020 
DN avslöjar att Hamid Zafar, vid 
tidpunkten anställd vid 
Skolinspektionen, har skrivit att 
syftet med boken ”Om detta må ni 
berätta” var att skapa 
”masspsykos där eleverna matas 
med hur fruktansvärd Förintelsen 
var”. Hamid hudflängs för sina 
antisemitiska och homofoba 
skriverier. Men redan samma dag 

tycker flera offentliga personer att 
samhället nu bör ge Hamid en väg 
tillbaka. Axelryckning med 
besked. 
29 oktober 2020 
Det är fem dagar till det 
amerikanska valet. 
Jasenko Selimovic 
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Pandemins 
dubbla slag mot 
coronaförnekaren 
Trump
FREDAG 30 OKTOBER 2020

USA har passerat krönet, ljuset i 
slutet av tunneln närmar sig. Det 
är ingen hejd på klyschorna när 
president Donald Trump, så här 
dagarna före valet, slår fast att 
coronapandemin i princip redan 
är över. 

Siffrorna talar ett annat språk. 
Runt 70 000 nya coronafall 
konstateras nu varje dag, trenden 
är brant uppåt och i många 
delstater sätts nya mörka rekord. 
Antalet dödsfall och inlagda på 
sjukhus ökar stadigt. Över 225 
000 amerikaner har redan avlidit. 
Trumps skryt om att han har löst 
problemet är rent önsketänkande. 
Utan tvekan har covid-19 kastat 
om spelplanen inför valet nu på 
tisdag. Det har skett på två 
avgörande sätt. 
För det första har 
förutsättningarna förändrats i 
grunden. Trumps ekonomiska 
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facit var inte märkvärdigt på 
förhand. Hans politiska agenda 
har bestått av stora 
skattesänkningar för rika och 
företag, inte mycket mer. Men i 
vintras var arbetslösheten låg och 
lönerna hade börjat stiga. 
Presidentens bidrag till 
konjunkturen var klent, som det 
brukar vara, men visst hade det 
kunnat gå att sälja till väljarna. 
Pesten skapade i stället en djup 
kris. 
För det andra fick alltså Trump 
chansen att visa sin klass när det 
gäller att hantera just en sådan 
kris. Förmågan var obefintlig. På 

åtskilliga sätt har presidenten 
tvärtom förvärrat det 
hälsomässiga och ekonomiska 
nödläget. 
Han började med att vifta undan 
hotet, en bluff regisserad av 
politiska motståndare. Vid påsk 
skulle det vara dags att öppna 
landet och glömma pandemin. 
När opinionen tvivlade svängde 
Trump 180 grader och försökte bli 
folkets general i fälttåget mot 
smittan. Det kombinerades med 
abrupta kursbyten, hugskott om 
botemedel och till slut 
skönmålningar igen. 
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Under hösten har presidenten helt 
tröttnat på tjatet om covid-19, 
beordrat landet att gå vidare och 
ägnat sig åt allmänt riskbeteende. 
Så blev han själv sjuk, liksom 
mängder av medarbetare i Vita 
huset. Kampanjmöten och andra 
event har ändå fortsatt och 
intensifierats. Att inte bära 
munskydd och vägra hålla avstånd 
har blivit en lojalitetsförklaring 
både i den närmaste kretsen och 
bland basväljarna. 
Trumps egna experter har kallats 
idioter för att de ”överdriver 
farorna”. Medierna och 
läkarkåren hittar på statistik, 
påstår världens mäktigaste man. 

USA:s president ska inte 
personligen uppfinna vaccin, och 
kan inte återuppväcka de döda. 
Men en klokare innehavare av 
posten skulle ha avstått från att 
ljuga, inskärpt allvaret hos 
befolkningen, prioriterat resurser 
till testning och sett till att 
ekonomin fick den nödvändiga 
hjälpen. 
Krisen kan beröva Donald Trump 
makten. Han har tydligt 
demonstrerat att han aldrig var 
värd den. 
Gunnar Jonsson 
gunnar.jonsson@dn.se 
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Erik Ohlsson: Risk 
att våldet eskalerar 
när de religiösa 
motsättningarna 
ökar
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Det finns en underliggande 
skräck för våldsaktioner som 
blint träffar helt oskyldiga 
medborgare. Torsdagens 
knivdåd i Nice visar att rädslan 
inte är obefogad. 
Den europeiska 
brottsbekämpningsbyrån 

Europols statistik visar att 
terrorattacker med jihadistiska 
förtecken har minskat i Europa de 
senaste fyra, fem åren. Men 
primitiva våldsutbrott av 
ensamma gärningsmän, som 
torsdagens knivattack i katedralen 
i Nice, är svåra att skydda sig 
mot.  
Den främsta anledningen till att 
terrordåden blivit färre är att 
extremistiska grupperingar som 
IS försvagats. Även om IS inte helt 
försvunnit från sitt kärnområde i 
Syrien och Irak har de ju inte 
längre något territorium att 
operera ifrån. 
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Dessutom har de europeiska 
underrättelsetjänsterna blivit 
bättre på att hålla koll på 
våldstillvända jihadister. 
Det har gjort att Europa de 
senaste åren förskonats från 
välplanerade och samordnade 
attacker i IS namn, som de i Paris 
i november 2015 och i Bryssel i 
mars 2016. 
En rörelse som IS har länge 
uppmuntrat till våldshandlingar 
mot civila. När en av terrorsektens 
främsta propagandamakare Abu 
Mohammed al-Adnani för några 
år sedan uppmanade muslimer 
världen över att ”slå in fiendens 

skalle med en sten” så var det inte 
bara ett oartikulerat stridsrop.  
Sunniextremisterna inom IS vill ju 
framkalla ett läge där ”de otrogna” 
i västvärlden bekämpar religionen 
islam, inte bara den ytterst lilla 
del muslimer som vill använda 
våld i islams namn. Detta skulle 
utlösa det religionskrig som enligt 
IS-ideologernas förvridna logik 
ska bana väg för ett 
världsomspännande kalifat. 
Allt tyder på att den utvecklingen 
förblir en förryckt utopi. Däremot 
ser vi nu märkbara och oroande 
tecken på att polariseringen ökar.  
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I Frankrike, i upprördheten efter 
mordet på läraren Samuel Paty, 
deklarerade den regeringen att 
muslimska kulturföreningar ska 
stängas, och president Emmanuel 
Macron kallade islam ”en religion 
i kris”.  
I Turkiet tar president Recep 
Tayyip Erdogan chansen att bättra 
på sina dåliga opinionssiffror 
genom att hetsa mot Frankrike 
och gå i bräschen för en bojkott av 
franska varor i den muslimska 
världen. 
Så trissas hatet och 
motsättningarna upp. Vi har sett 
det förut: i upploppen och hoten 

efter publiceringen av de danska 
karikatyrerna av Muhammed år 
2005 och motståndet mot 
Floridapastorn Terry Jones, som 
år 2010 hotade med att ordna 
bokbål av Koranen.  Det ledde till 
snabbt uppblossande protester 
som dock lugnade ned sig snabbt. 
I det här läget har politiska och 
religiösa ledare på alla nivåer ett 
stort ansvar att stävja hetsen och 
hatet. Annars ökar risken för 
attacker genomförda av enskilda 
personer eller ett fåtal förövare. 
En typ av terror som våra 
samhällen är ytterst sårbara mot. 
Erik Ohlsson 
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Macron om 
dådet: ”Det är 
en attack mot 
hela 
Frankrike”
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Terrorberedskapen i Frankrike 
höjs till högsta nivån efter 
torsdagens knivdåd i en kyrka i 
Nice. 

Attacken påminner om mordet 
på historieläraren Samuel Paty, 
som fick halsen avskuren av en 
radikal islamist. 
– Det här är en attack på hela 
Frankrike, sa president 
Emmanuel Macron 
sammanbitet vid 
attentatsplatsen. 
Mindre än två veckor har gått 
sedan mordet på historieläraren 
Samuel Paty – och nu skakas 
Frankrike på nytt av ett 
terrorattentat med islamistiska 
förtecken.  
Denna gång ägde dådet rum i 
katedralen Notre-Dame i Nice, vid 
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Medelhavskusten i södra 
Frankrike. 
– Vid nio i morse hörde vi sirener 
och plötsligt fick en kollega larm-
sms som skickades ut av 
myndigheterna, säger 39-åriga 
Audrey Ghiglione, som jobbar 
några kvarter bort. 
Nu står hon vid avspärrningarna 
och har svårt att hålla känslorna i 
schack.  
– Jag blir verkligen rädd av detta. 
Alla minnen från terrorattacken 
den 14 juli 2016 kommer tillbaka. 
Jag såg den på nära håll, vi var på 
strandpromenaden hela familjen. 
Och nu händer detta, mitt i 

coronakrisen, med en 
nedstängning av landet som 
börjar imorgon, säger Audrey 
Ghiglione. 
– Det är så otäckt. Det första jag 
gjorde var att ringa mina barn. 
Hon tystnar, lyfter på det blå 
munskyddet och torkar bort några 
tårar från kinderna. Poliserna 
framför oss håller vaksamt i sina 
automatvapen. 
Det var vid niotiden på 
torsdagsmorgonen som en man 
gick till angrepp mot en kvinna 
inne i den stora katedralen Notre-
Dame i Nice. Han knivskar henne 
allvarligt i halsen. 
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Tillvägagångssättet beskrivs som 
mycket brutalt. 
– Det är samma ”modus 
operandi” som vid mordet på 
Samuel Paty, sa Nice borgmästare 
Christian Estrosi kort efter dådet. 
Enligt poliskällor som citeras av 
franska medier ska kvinnan ha 
fått halsen helt eller delvis 
avskuren på katedralens stengolv. 
Gärningsmannen angrep sedan 
kyrkans vaktmästare, en man i 45-
årsåldern som sägs ha varit 
omtyckt i församlingen. Även han 
avled av skador i halsen. 
Det tredje offret var en kvinna 
som flydde till en närbelägen bar.  

– En kvinna kom in hit från 
kyrkan och ropade: ”Spring, 
spring, någon har knivhuggit 
folk”, berättar Daniel Conilh, 
kypare på en krog i närheten, för 
nyhetsbyrån AFP. 
Kort därefter anlände polis. 
Mannen ska ha skrikit ”Gud är 
stor” upprepade gånger innan han 
fälldes till marken av polisernas 
skott. På torsdagseftermiddagen 
uppgavs han vårdas på ett sjukhus 
i Nice. Händelsen utreds nu som 
ett terrorbrott. 
Frankrikes president Emmanuel 
Macron besökte på torsdagen 
brottsplatsen. Han sa att antalet 
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soldater som bevakar strategiskt 
känsliga platser höjs från 3 000 till 
7 000, inom ramen för den 
förebyggande säkerhetsinsatsen 
Sentinelle. 
– Frankrike kommer inte överge 
sina värderingar, bedyrade 
Macron, som framförde stöd och 
medkänsla till Frankrikes 
praktiserande katoliker. 
Under dagen greps även en man i 
Lyon som stod under bevakning 
av säkerhetstjänsten. Han ska ha 
gripits kort efter att han ropat 
”Gud är stor” och dragit fram en 
30 centimeter lång kniv vid en 
spårvagnshållplats.  

I en annan incident skadesköts en 
man i Avignon i sydöstra 
Frankrike, sedan denne hotat en 
försäljare av arabiskt ursprung. 
Mannen ska ha burit en jacka med 
texten ”Defend Europe” och tros 
ha band till högerextrema 
grupper, enligt sajten Mediapart. 
Samtidigt rapporteras en man ha 
gripits vid det franska konsulatet i 
Jeddah i Saudiarabien efter att ha 
knivskurit en vakt där.  
Det är ännu oklart om 
händelserna är kopplade till 
varandra, men de kommer efter 
en vecka då radikala islamister i 
Turkiet, Iran, Bangladesh och 
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andra länder protesterat mot den 
franska presidentens försvar av 
satirtidningen Charlie Hebdos rätt 
att driva med religioner och deras 
symboler – oavsett om det är 
islam, kristendom eller någon 
annan trosinriktning. 
Macrons tal om vikten av 
yttrandefrihet och karikatyrer i 
sitt tal vid Samuel Patys kista har 
av en del muslimer i auktoritära 
stater vantolkats som att 
presidenten mer eller mindre 
beordrat franska tecknare att göra 
karikatyrer. 
Turkiets president Erdogan har 
kritiserat Macrons tal om 

”islamistisk separatism” och 
manat honom att ”göra ett 
psyktest”. Dispyten mellan 
Turkiet och Frankrike trappades 
upp ytterligare i onsdags, då 
Charlie Hebdo publicerade en 
bitsk karikatyr av president 
Erdogan. 
Turkiet, Saudiarabien och en rad 
andra länder i Mellanöstern och 
Centralasien tog dock kraftfullt 
avstånd från dådet i Nice på 
torsdagen. Något som inte 
övertygade högerextrema Marine 
Le Pen – Macrons främsta 
utmanare i presidentvalet 2022. 
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– Det är klart att det finns en 
koppling. Frågan är varför vi ännu 
inte har samordnat vår kamp mot 
islamismen här hemma och vår 
diplomati. Vi har inte vidtagit de 
åtgärder som krävs för att bemöta 
detta och skydda fransmännen, sa 
Le Pen på torsdagen. 
– Regeringen har pekat ut hotet, 
visst, men man har inte agerat 
tillräckligt. Vi måste införa 
krigslagar för att krossa 
islamismen, sa Le Pen. 
Exakt vad det skulle innebära är 
något oklart i praktiken, men 
sannolikt någon typ av 
undantagstillstånd som kan 

åsidosätta grundläggande 
rättigheter för personer som 
sympatiserar med politisk islam.  
Även den konservativa 
borgmästaren i Nice, Christian 
Estrosi, sa på torsdagen att han 
vill se hårda tag. 
President Macron sa vid sitt besök 
i Nice att ”fler åtgärder kommer”, 
och att han ska överlägga med 
regeringen under fredagen. 
Samtidigt stod den 63-årige 
kanadensaren Valentine Birko – 
en av många turister som 
överrumplats av dådet – och 
blickade mot katedralen. 
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– Mitt hotell ligger precis intill. 
Jag var ute och joggade när det 
hände, och kom tillbaka fem över 
nio. Då var det poliser överallt. 
Det är så hemskt detta. Och det 
kan få så stora konsekvenser för 
så många. 
Frankrikes antiterroråklagare 
Jean-François Ricard sade vid en 
presskonferens på torsdagskvällen 
att den misstänkte 
gärningsmannen hade ett 
dokument från italienska Röda 
korset, med namnet på en 21-årig 
tunisisk medborgare, uppger Le 
Figaro. 

Mannen vårdas fortfarande på 
sjukhus med livshotande skador. 
Erik de la Reguera 
erik@delareguera.se 
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Anna-Lena 
Laurén: 
Minoritetens inre 
röst säger alltid: 
Man vet aldrig
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Seppo Heikinheimo? Han vill 
skicka oss till Sverige. I en 
pappersbåt.  
Jag minns fortfarande min 
morfars röst när han sade det. 

Hur han betonade det sista ordet: 
Pappersbåt. 
Vi ska alla drunkna. 
Det var 1980-tal. Seppo 
Heikinheimo var musikkritiker på 
Finlands största tidning Helsingin 
Sanomat. I dag skulle han ha 
kallats kulturman. 
Heikinheimo, högutbildad, 
språkkunnig, rapp i käften, hatade 
finlandssvenskar. Han lade ned 
stor energi för att i tal och skrift 
propagera för svenska språkets 
utrotning i Finland.  
Min morfar, lantbrukare, 
krigsveteran, var en godmodig 
person som aldrig sökte 
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konflikter. Men jag minns 
fortfarande hur han uttalade 
namnet Heikinheimo.  
Som man uttalar namnet på 
någon som vill äta upp en. 
Den finlandssvenska minoriteten 
har blivit ytterst väl behandlad i 
Finland, något jag personligen är 
stolt över och ofta lyfter fram som 
svenskspråkig finländare. Det 
tvåspråkiga Finland är ett 
exempel på hur man kan lösa 
språkfrågor på ett civiliserat sätt.  
Jag är lojal med mitt land. Det är 
minoriteter i allmänhet, och de 
känner också ett behov av att säga 
det offentligt. Majoriteter känner 

inte samma behov, eftersom de 
inte har något att bevisa. 
Den här omständigheten är något 
som ofta är svårt att förklara för 
en majoritet. Svårt är även att 
förklara minoritetens medfödda 
insikt: Man vet aldrig. 
Det handlar inte om att se faror i 
varje buske – då går det inte att 
leva. Det handlar om en 
grundläggande insikt om att man 
inte kan räkna med automatisk 
förståelse i alla sammanhang.  
Om man lever i ett auktoritärt 
samhälle kan det handla om liv 
och död.  
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Den arabiska våren i Egypten var 
en demokratisk rörelse. Ändå 
ledde den till omfattande 
skadegörelse på de kristna 
kopternas kyrkor. Dessförinnan 
hade kriget i Irak lett till att dess 
urgamla kristna kultur i dag är 
nära utplåning. Andelen kristna i 
Syrien har minskat betydligt 
sedan kriget.  
Varje gång ett auktoritärt 
samhälle genomgår omvälvningar 
vet minoriteterna: Vi får problem.  
Under de senaste dagarna har jag 
suttit med ett stort material om 
Nagorno-Karabach. Konflikten 
mellan armenier och 

azerbajdzjaner är en lektion i hur 
man grundligt förstör relationerna 
mellan två folkgrupper.  
Bägge sidor har gjort sig skyldiga 
till etnisk rensning. Det som på ett 
intressant sätt skiljer armenier 
från azerbajdzjaner i mina 
intervjuer är just majoritets- och 
minoritetsperspektivet: 
Azerbajdzjanerna säger att det går 
att leva ihop igen om området blir 
en del av Azerbajdzjan. 
Armenierna vägrar blankt. 
Azerbajdzjanerna resonerar som 
man gör när man tillhör en trygg 
majoritet. Nagorno-Karabach 
skall ju i framtiden tillhöra 
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Azerbajdzjan, om man följer 
internationell lag. 
Armenierna vet att de blir i 
underläge. Det spelar ingen roll 
att Azerbajdzjans president Ilham 
Alijev har lovat att ingen ska 
kröka ett hår på deras huvud. 
De vill inte ta den risken. 
Om deras rädslor kan man tycka 
vad man vill. Men rädslan är reell. 
Det går aldrig att avskaffa 
minoriteters historiska 
upplevelser av följderna när man 
hamnar i underläge. 
”Det är därför minoriteter alltid är 
lite, lite på tårna. ” 

I dag är jag vuxen. Seppo 
Heikinheimo begick självmord år 
1997.  
Jag vet idag att han var en enskild 
figur, en nationalist och 
excentriker, någon som inte 
representerade majoriteten av 
mina landsmän. Majoriteten av 
mina landsmän är toleranta och 
accepterande. Det betyder inte att 
det kan uppstå situationer där 
någon som Heikinheimo plötsligt 
sveps till makten i vilket land som 
helst. Också i en demokrati. 
Det är därför minoriteter alltid är 
lite, lite på tårna. Det spelar ingen 
roll huruvida de är framgångsrika 
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eller åsidosatta, inflytelserika eller 
marginaliserade. 
Deras inre röst kommer alltid att 
säga: Man vet aldrig. 
Anna-Lena Laurén 

Dött lopp i 
Arizona – 
Trump 
försöker 
vända på 
trenden
FREDAG 30 OKTOBER 2020

När Donald Trump stiger upp på 
podiet framför hangaren på 
flygplatsen Goodyear till de 

436



dånande tonerna av den 
patriotiska countrylåten ”God 
Bless the USA” utbryter 
allsång. Presidenten går rakt på 
sak:  
– Det är sex dagar kvar och vi 
kommer att vinna Arizona! Och 
få fyra år till i Vita huset! 
Arizona brukar nästan aldrig få 
den äran, men i år är det en av de 
delstater som Trump har besökt 
ett flertal gånger under 
valkampanjens sista skede. 
Anledningen är uppenbar: om 
Trump förlorar Arizonas elva 
elektorsröster blir vägen till de 
270 röster som krävs för ”four 

more years” som USA-president 
mycket tung. 
Förra gången, 2016, besegrade 
han Hillary Clinton med hygglig 
marginal i Arizona. Men något har 
hänt. Från att ha varit en säker 
republikansk stat har Arizona i år 
blivit en ”swing state”, 
vågmästarstat. Det är nästan dött 
lopp mellan Trump och 
utmanaren, förre vicepresidenten 
Joe Biden. 
Demokraternas kandidat ligger till 
och med några procent över 
presidenten i ett snitt av 
opinionsmätningarna. 
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Opinionsmätningar är dock inget 
som hans mest inbitna anhängare 
bryr sig om. Ingen av alla de 
Trump-anhängare som jag talar 
med under Arizonas stekande 
ökensol tror annat än att 
presidenten kommer att bli 
omvald. Och det med övertygande 
marginal.  
Strax innan presidentplanet Air 
Force One landar hinner jag få en 
pratstund med Mo Hoppe från 
Phoenix, som arbetar som 
flygvärdinna. Hon sitter framför 
ett tält och säljer Trump-tröjor, 
-märken och andra prylar. 

– Jag är säker på att Trump 
vinner! 
Hon avfärdar min fråga om hur 
det kommer sig att Biden i så fall 
leder i opinionsmätningarna. 
– Enkelt. Vi konservativa deltar 
inte i opinionsmätningar. Vi 
svarar inte på deras frågor när de 
ringer. Eller så ljuger vi bara! 
Mo Hoppe räknar alltså med att 
det finns en ganska stor dold 
väljargrupp som inte visar sig 
förrän rösterna avges. Det är en 
annan variant av ”skämsfaktorn”, 
att många som svarar på 
opinionsinstitutens frågor inte 
erkänner att de faktiskt tänker 
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rösta på Trump, bland annat på 
grund av allt nedlåtande som han 
har sagt om kvinnor, minoriteter 
och handikappade. 
Om det är som Mo Hoppe tror 
kommer Trump att ta hem 
Arizona. Trots de mätningar som 
visar motsatsen. 
– Vi konservativa anpassar oss 
inte, säger hon. 
– Ingen här bär mask mot viruset, 
det är bara demokraterna på 
Bidens möten som gör det… alla 
tio som är med på dem, säger hon 
med ett skratt.  
Hon säger att uppslutningen på 
Trumps möte kommer att vara på 

en helt annan nivå – minst 40 
000 deltagare. 
Det är en siffra som jag hör 
återkomma flera gånger under 
eftermiddagen. Även Trump 
kommer att upprepa siffran. Men 
när mötet väl kommer igång står 
det klart att det snarare handlar 
om på sin höjd 10 000 personer. 
Köerna har ändå varit långa och 
folkhavet är stort, om än tätt 
sammanpackat på en liten yta, där 
bara enstaka bär ansiktsmask. Att 
227 000 amerikaner har avlidit i 
covid-19 sedan i mars och att 
dödstalen har ökat till drygt 800 
per dygn tycks inte bekymra de 
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samlade Trump-anhängarna till 
den grad att de finner att social 
distansering är av nöden. 
Innan Air Force One tar mark 
tittar jag mot fältet bortom 
landningsbanan. Där syns en skog 
av flygplan, eller snarare en 
kyrkogård av jättelika stålfåglar, 
som har stått på marken sedan 
pandemin bröt ut i våras. Ett 
kvitto på att covid-19 inte på 
minsta vis har blåst över.  
Trots det vidhåller Trump att det 
värsta är över, och han vill ha slut 
på tjatet om ”covid, covid, covid”.  
Trumps möte på flygplatsen i 
Phoenix går efter samma mall 

som varje rally han håller under 
den intensiva slutspurten: 
praktisk taget alla genomförs på 
flygplatser, där det mäktiga 
Boeing 747-planet utgör fond i det 
välregisserade skådespel som har 
designats av Trumps valstab. 
Och talepunkterna är de samma: 
”Fake news media” (CNN, New 
York Times) är korrumperade, Joe 
Biden gömmer sig i sin källare och 
är en nickedocka för 
extremvänstern, och det enda som 
hotar Trumps valseger är att 
Demokraterna förfalskar valet. 
Trump uppehåller sig inte särskilt 
länge vid pandemin, det är 
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verkligen ingen vinnande fråga. 
Tvärtom har stödet för honom 
urholkats på grund av hur han har 
hanterat viruset.  
Bland det första Trump säger 
under sitt timslånga möte är att 
”vi snart kommer att ha besegrat 
viruset, och då kommer vi att vara 
starkare än någonsin”. Om han 
bara väljs om. 
– Vi måste öppna landet igen. Joe 
Biden vill hålla alla inlåsta. Om ni 
röstar på honom så får ni inte fira 
halloween, jul och 4:e juli. Så det 
här blir ett val för 
skattesänkningar, för rätten att 
bära vapen och för att stå upp mot 

Kina. Valet står mellan den 
amerikanska drömmen och en 
socialistisk mardröm, säger 
Trump.  
– Och vi kommer att få tillbaka ett 
normalt liv när vaccinet har 
krossat viruset. Medan en röst för 
Sleepy Joe är en röst för 
rekordhöga skatter! 
När Trump uttalar det 
nedsättande öknamnet på sin 77-
årige motståndare – som är hans 
sätt att insinuera att Biden är 
närmast dement – vaknar 
publiken till och börjar skandera: 
”Lock him up! Lock him up! Det 
är alltså samma hotfulla ramsa 
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som riktades mot Hillary Clinton 
för fyra år sedan. 
Många i publiken bär tröjor med 
tryckta slagord av typ: ”God, 
Guns, Trump”, ”Latinos for 
Trump” och ”Women for Trump”. 
En man har på sig en t-shirt med 
texten: ”Den enda sak som är 
värre än Covid-19 vore Biden-20”. 
Han heter Jim Holter, är 
egenföretagare, och på min fråga 
om vad han tycker om Trumps 
hantering av pandemin svarar 
han:  
– Visst kunde han ha skött det 
bättre, men han gjorde nog sitt 
bästa, mycket var okänt med 

sjukdomen. Så visst har Trump 
förlorat politiskt på det. Men om 
Biden hade haft ansvaret skulle 
han dessutom ha stängt ned hela 
ekonomin. Jag tror att vi får leva 
med det här ända tills vi får fram 
ett vaccin. 
Jim Holter hade tidigare vissa 
tvivel på Trumps segerchanser.  
– Men ju fler valmöten jag har 
varit på desto mer tror jag på en 
klar och tydlig seger för 
presidenten. Han har många tysta 
supportrar där ute. 
Michael Winiarski 
Dela 
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Katrine 
Marçal: 
Starmer 
chockade 
genom att 
utesluta 
Corbyn
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Det brittiska Labourpartiet har 
uteslutit sin förre ledare Jeremy 
Corbyn. De brittiska 
socialdemokraternas nye ledare 
Keir Starmer vill visa att han 
menar allvar med sina löften 
om nolltolerans mot 
antisemitism och rasism inom 
partiet.  
Analys 
Klockan 10 på morgonen släppte 
brittiska Equality and Human 
Rights Comission sin officiella 
rapport om antisemitismen inom 
Labour under Jeremy Corbyns 
ledarskap. Slutsatserna i 
rapporten var relativt förödande. 
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Partiet hade brutit mot den 
brittiska 
diskrimineringslagstiftningen på 
tre punkter. För det första hade 
partiledningen under Jeremy 
Corbyn politiskt lagt sig i när 
medarbetare vittnat om 
antisemitism. För det andra hade 
man inte erbjudit de som 
hanterade antisemitism-
anklagelserna någon utbildning i 
frågorna. För det tredje fann 
rapporten Labour skyldigt till 
trakasserier.  
Klockan 10.36 kom sedan ett 
uttalande från Jeremy Corbyn. 
Han erkände visserligen att 

partiet hade haft problem med 
antisemitism men menade också 
att dessa var ”dramatiskt 
överdrivna”. Han antydde framför 
allt att alltihopa var någon form 
av politisk konspiration.  
Under dagen uppmanade den nya 
partiledningen Jeremy Corbyn att 
dra tillbaka sitt uttalande. Jeremy 
Corbyn vägrade.  
Då chockade Keir Starmer genom 
att helt enkelt utesluta Jeremy 
Corbyn ur partiet. Jeremy Corbyn 
som för ett år sedan ledde hela 
Labour kommer nu tvingas sitta 
som politisk vilde i parlamentet. 
Keir Starmer vill visa att han 
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menar allvar med sina 
deklarationer om ”nolltolerans 
mot rasism och antisemitism” i 
partiet.  
Keir Starmer var länge en mystisk 
figur i brittisk politik. Den förre 
statsåklagaren kom in i politiken 
först i 50-årsåldern. Han var 
därför omöjlig att placera in som 
vare sig högersosse eller 
vänstersosse. Han var mest en 
kompetent person i en tid när 
partiet behövde kompetenta 
personer. Det var också därför 
som det blev möjligt för Keir 
Starmer att vinna partiledarvalet i 
vintras: han uppfattades varken 

vara någon ny Tony Blair eller en 
fortsättning på Jeremy Corbyn.  
Men Keir Starmer har onekligen 
rensat ut med brutal effektivitet i 
partiet. Bara en vecka efter att han 
blev partiledare hade den gamla 
vänsterfalangen förlorat nästan 
allt sitt inflytande. Och nu har 
Keir Starmer alltså rakt av 
uteslutit Jeremy Corbyn själv.  
Keir Starmer har både ett 
personligt engagemang mot anti-
semitism (hans hustru är judinna) 
och den gamle statsåklagarens 
inställning att rätt ska vara rätt. 
Regelbrott är regelbrott och ska 
inte bortförklaras som ”politiska 
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konspirationer” vilket Jeremy 
Corbyn antydde. Men framför allt 
har Keir Starmer förstås en 
ambition att Labour politiskt ska 
kunna lägga alla problemen med 
antisemitism bakom sig.  
Och han är uppenbarligen beredd 
att vara hänsynslös för att uppnå 
detta.  
Katrine Marçal 
katrine.marcal@dn.se 

Restriktioner höjde 
livskvaliteten, anser 
var fjärde finländare
FREDAG 30 OKTOBER 2020
Jorden runt 
73 procent av finländarna 
tycker att coronarestriktionerna 
varit lätta att leva med. En 
fjärdedel anser till och med att 
livet blivit bättre under 
pandemin, visar en europeisk 
undersökning. 
En vän startade en tråd på 
Facebook häromdagen. Hon bad 
folk räkna upp positiva saker som 
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hänt under coronaåret 2020. 
Snabbt rasade kommentarerna in: 
mer tid med barnen, lättare att 
veckohandla, inga 
pendlingsavstånd, ett nytt intresse 
för naturen, långa promenader 
varje dag. 
Nu finns en färsk 
opinionsundersökning som 
bekräftar bilden: av alla EU-
medborgare har finländarna varit 
mest nöjda i år. 73 procent anser 
att coronarestriktionerna varit 
lätta eller relativt lätta att leva 
med. 23 procent anser till och 
med att livskvaliteten höjts. 

I Portugal är förhållandet det 
omvända, där anser en majoritet, 
62 procent, att det varit svårt eller 
relativt svårt att leva med 
restriktionerna. I Sverige ansåg 
däremot 54 procent att det varit 
lätt. 
Det är givetvis vanskligt att 
jämföra länderna. Portugal har 
haft en strängare linje än Finland 
och Sverige. Portugiserna har fått 
leva med både munskyddstvång 
och hård karantän. 
Finländarna har dessutom en 
tendens att ligga högt i likande -
opinionsmätningar. I år blev 
Finland världens lyckligaste land 
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för tredje året i rad. En vanlig 
förklaring, som jag också lutar 
mig mot, är att det handlar om en 
grundmentalitet där låga 
förväntningar möter en relativt 
välfungerande vardag. Ett annat 
sätt att uttrycka det är att säga att 
det saknas en viss kundmentalitet 
i Finland. Man tänker inte att man 
vill reklamera sitt liv om något går 
fel. 
En vän till mig anser att corona-
restriktionerna passar det 
fosterländska narrativet om hårda 
lidanden och umbäranden. Idealet 
är att bita ihop och tiga, och 
statsminister Sanna Marin blir då 

som ett slags vinterkrigsgeneral 
som med varm hand ser till att 
alla rättar sig i ledet. 
Eller så handlar det inte om något 
så abstrakt som kollektiv 
mentalitet. Utan helt enkelt om 
att Finland klarat sig relativt 
lindrigt undan coronaepidemin 
hittills och att det reflekteras i det 
allmänna välmåendet.  
Att just en fjärdedel av 
finländarna anser att livet blivit 
bättre i år är för övrigt en 
intressant siffra. Den råkar nästan 
korrelera med hur många 
finländare som har tillgång till en 
stuga. Det är kanske viktigt att 
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påpeka att undersökningen 
gjordes i somras. 
Philip Teir 
philip.teir@gmail.com 

Trump ger 
bokbranschen 
ett rejält 
uppsving
FREDAG 30 OKTOBER 2020

När Donald Trump kampanjade 
inför det senaste presidentvalet 
berättade han för Washington 
Post att han aldrig ”haft tid” att 
läsa böcker. 
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Ändå har han bidragit till ett 
rejält uppsving för bokläsande 
och bokförsäljning i USA. 
Det finns nämligen ingen sittande 
amerikansk president som varit 
föremål för så många böcker som 
Donald Trump, och intresset att 
läsa om honom är stort. 
Visst, Abraham Lincoln räknas 
som den president som det 
skrivits flest böcker om: cirka 15 
000 titlar, alltifrån seriealbum till 
akademiska mastodontverk. Men 
Lincoln, som brukar vinna 
omröstningar om USA:s mest 
populäre president, har ju 
sysselsatt forskare och författare i 

över 150 år – han avled 1865. 
Trump har bara varit aktiv 
politiker i drygt fyra år, men är 
huvudperson i över 1 200 böcker, 
och fler är på gång. Det kan 
jämföras med bokskörden om 
hans företrädare Barack Obama, 
som stannar vid 500 titlar. 
Nestorn bland amerikanska 
presidentgranskare, Bob 
Woodward, har till och med gett 
ut två böcker om Donald Trump, 
”Fear” som utkom år 2018 och 
”Rage” som publicerades i 
september i år. 
Men Woodward, vars böcker 
regelmässigt brukar toppa 
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bästsäljar listorna, har haft hård 
konkurrens. Exempelvis av 
kollegan Michael Wolff, som strax 
efter nyårshelgen år 2018 gav ut 
”Fire and Fury”, en närgången 
skildring av Trumps första år som 
president.  
Wolffs våldsamt hajpade bok 
sålde i en kvarts miljon exemplar 
bara under de första dagarna och i 
över två miljoner exemplar under 
det första året. Rättigheterna har 
sålts till över 30 länder. En svensk 
översättning kom redan i mars 
2018 på Modernista förlag, ”Fire 
and Fury – Vita huset inifrån”. 

I somras gav Trumps brorsdotter 
Mary L Trump ut boken ”Too 
Much and Never Enough: How 
My Family Created the World’s 
Most Dangerous Man” (”För 
mycket och aldrig nog: Hur min 
familj skapade världens farligaste 
man”). Mary L Trump beskriver 
sin farbror presidenten som en 
enkelspårig, djupt empatistörd 
person, sprungen ur en 
dysfunktionell familj.  
Och intresset för Donald Trumps 
familjebakgrund var enormt hos 
den bokläsande amerikanska 
allmänheten. Under den första 
dagen ute i handeln sålde ”Too 
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Much and Never Enough” i inte 
mindre än 950 000 exemplar, 
enligt förläggaren Simon & 
Schuster. I den siffran ingår även 
ljudböcker, e-böcker och 
förbokade exemplar. 
Ungefär samtidigt kom Trumps 
tidigare säkerhetsrådgivare, John 
Bolton, ut med en bok om de 18 
månader (mars 2018 till 
september 2019) som han 
tillbringade i presidentens stab. 
Boken, med titeln ”The Room 
Where it Happened” (”Rummet 
där det hände”), fick extra 
publicitet av att 
Trumadministrationen ville få 

boken stoppad, eftersom de 
hävdade att Bolton avslöjade 
hemligstämplade uppgifter. ”The 
Room Where it Happened” fick 
ganska dåliga recensioner, men 
sålde nog så bra: 780  000 
exemplar under den första veckan 
i handeln. 
Boltons bok representerar en 
stark trend bland 
Trumpböckerna: en stor del av de 
mest uppmärksammade titlarna 
är vad som på engelska kallas tell-
alls, böcker skrivna av personer 
som verkat nära presidenten och 
på så sätt fått tillgång till särskilt 
rafflande information. 
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Trump har ju haft som vana att 
sparka medarbetare på löpande 
band. Och en lång rad av dem har 
beskrivit den före detta chefen i 
bokform, nästan undantagslöst i 
negativa ordalag. Nyligen kom 
Trumps personliga advokat 
Michael Cohen ut med ”Disloyal: 
A Memoir”) (”Illojal: En 
memoar”). I boken beskriver 
Cohen bland annat hur han kom 
att vittna mot Trump i 
Muellerutredningen om misstänkt 
rysk inblandning i valrörelsen.  
Andra i Trumps närhet som tar 
bladet från munnen är förre FBI-
chefen James Comey, som våren 

2018 gav ut ”A higher 
loyalty” (”En större lojalitet”), 
Stephanie Winston Wolkoff, 
tidigare rådgivare åt USA:s första 
dam Melania Trump samt de före 
detta pressekreterarna Sean 
Spicer och Anthony Scaramucci. 
Dessutom har det skrivits flera 
böcker om presidentens 
halsbrytande twittrande och minst 
en om hans fuskande golf. Det har 
till och med kommit en bok som 
granskar böckerna om Trump. 
Carlos Lozada, fackbokskritiker 
vid New York Times gav nyligen 
ut ”What were we thinking” (”Vad 
tänkte vi”) där han valt ut 150 
titlar som handlar om presidenten 
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och försöker resonera sig fram till 
vad de säger om den amerikanska 
tidsandan. 
Och den gigantiska boktrave som 
Trumps presidentskap gett 
upphov till har gjort sitt till för att 
lyfta bokbranschen i USA. I ett 
läge där covid-19-pandemin 
lägger en död hand över många 
affärsverksamheter har den 
amerikanska bokförsäljningen 
ökat med nära 6 procent jämfört 
med förra året, visar statistik från 
branschsajten npd.com. 

Erik Ohlsson 
Mega NTB DPA 

Kinas plan: 
Grön tillväxt
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Kina. Kina kommer att sträva mot 
fortsatt ekonomisk tillväxt 2021–
2025 samt en övergång till mer 
gröna energikällor. Det slår 
landets ledning fast i sin 
ekonomiska plan för de 
kommande fem åren. 
President Xi Jinping har tidigare 
nämnt att Kina ska ha som 
målsättning att göra landet, som 
står för de största utsläppen i 
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världen, koldioxidneutralt till år 
2060. I femårsplanen nämns även 
att Kina fortsatt kommer att 
arbeta för ett återintegrerande av 
Taiwan. 
TT-Reuters 

Minst 140 
döda i 
båtolycka
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Senegal. Minst 140 migranter har 
omkommit i en båtolycka utanför 
Senegal. Det är den dödligaste 
båtolyckan i år, enligt FN:s 
migrationsorgan IOM. 
TT-Reuters 
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Många döda i 
ADF-attack
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Kongo-Kinshasa. Den islamistiska 
extremiströrelsen ADF misstänks 
ligga bakom en attack mot en by i 
östra Kongo-Kinshasa. Mellan 15 
och 20 människor dödades vid 
angreppet på onsdagskvällen. 
TT-AFP-Reuters 

54,1
FREDAG 30 OKTOBER 2020

miljoner dollar har 
Demokraternas Joe Biden 
spenderat på reklamtid i 
vågmästarstaterna, delstaterna 
som i USA:s presidentval ofta 
byter preferenser, visar en 
kartläggning från analysfirman 
Advertising Analytics. 
President Donald Trump har för 
valrörelsens sista åtta dagar köpt 
reklamtid för 26,9 miljoner dollar. 
TT-NTB 
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Så ser Biden 
och Trump på 
kulturen
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Det ekonomiska stödet till 
konst och kultur utgör en 
försvinnande liten del USA:s 
statsbudget. Ändå fortsätter 
Trump hota med att slopa det 
helt. Än har han inte fått gehör 
för sina förslag.  
1987 visades ett fotografi av 
konstnären Andres Serrano på 

Stux Gallery på Manhattan. På 
fotot syns ett litet plastkrucifix 
nedsänkt i en gulaktig vätska. 
Vätskan – berättade konstnären 
Serrano – var hans egen urin.  
Konstkritiker hyllade verket men 
från religiöst håll utlöste det ett 
ramaskri och ledde även till en 
häftig kontrovers i kongressen. 
Debatten handlade inte främst om 
verket i sig utan om att fotografen 
Serrano hade fått ekonomiskt stöd 
från National endowments for the 
arts (NEA) – den amerikanska 
myndighet som fördelar offentliga 
medel till konst- och kulturprojekt 
i USA – för att arbeta med sin 
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fotokonst. Två republikanska 
senatorer krävde att NEA:s budget 
skulle bantas och drev även 
igenom en lag som innebär att 
NEA ska värdera ansökningar om 
bidrag utifrån så kallade allmänna 
anständighetsprinciper. 
Det var inte första eller enda 
gången som NEA kritiserats eller 
hotats från politiskt håll. 
– Under 1980- och 90-talen 
pågick flera kultur- och konstbråk 
i USA om uppseendeväckande 
verk eller projekt som blivit till 
med pengar från NEA. De ledde 
till flera regeländringar. I dag kan 
exempelvis enbart konstnärer som 

samarbetar med institutioner få 
NEA-finansiering, vilket uteslutit 
att oberoende och potentiellt 
kontroversiella konstnärsprojekt 
får statlig finansiering, säger 
Helen Stoilas som är redaktör på 
tidningen The Art Newspaper. 
Det är mot bakgrund av detta som 
Trumps misstro mot NEA ska ses. 
I Trumpadministrationens budget 
för 2021 finns under rubriken 
”Stoppa slösaktiga och onödiga 
utgifter” förslaget att helt lägga 
ner National endowment for the 
arts. Den nuvarande amerikanska 
administrationen anser inte att 
det hör till statens kärnuppgifter 
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att finansiera konst och kultur på 
det sätt som NEA gör.  
– Alltsedan myndigheten infördes 
har den varit under attack. Den 
amerikanska högern gillar inte 
upplägget med statligt finansierad 
konst och kultur, säger Dag 
Blanck, professor i 
Nordamerikastudier vid Uppsala 
universitet. 
NEA grundades 1964 av 
kongressen på initiativ av Lyndon 
B Johnson och ska genom 
samarbeten och stöd till olika 
lokala konstprojekt värna 
Amerikas rika och mångsidiga 

kulturarv och främja tillgång till 
konst i alla 50 delstater. 
– I USA saknas en statlig 
kulturpolitik lik den vi har i 
Sverige. Det finns varken 
kulturdepartement eller 
kulturminister i USA. Och det 
stöd som faktiskt finns spelar en 
liten roll pengamässigt, sett till 
det totala kulturlivet. Med andra 
ord är statens roll som finansiär 
av kultur mycket begränsad i USA, 
vilket har att göra med den helt 
annorlunda synen på staten i 
USA, säger Dag Blanck. 
Just det håller Helen Stoilas på 
The Art Newspaper inte helt med 
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om. Hon säger att bidrag från 
NEA ofta fungerar som ett slags 
garant och kvalitetsstämpel vid 
ansökningar till privata 
finansiärer. 
– Många institutioner jag talat 
med beskriver det som att NEA-
bidrag hjälper till att säkerställa 
motsvarande finansiering från 
privata stiftelser eller givare, de 
för med sig en legitimitetsstämpel. 
Utan NEA skulle tusentals 
utställningar, föreställningar och 
arrangemang inte kunna 
förverkligas, säger hon. 
Den amerikanska kultursektorn 
sysselsätter cirka fem miljoner 

amerikaner och omsätter årligen 
mångmiljardbelopp. NEA:s årliga 
anslag ligger på drygt 160 
miljoner dollar. Det utgör 0,003 
procent av USA:s statliga budget. 
I övrigt finansieras det 
amerikanska kulturlivet till stor 
del genom insamlingar från 
privata donatorer genom så kallad 
fundraising. 
– De som är kritiska till fund-
raising anser att det enbart 
gynnar populär och kommersiellt 
gångbar konst och kultur och att 
de projekt som finansierats på det 
sättet inte är självständiga eller 
oberoende. Det är delvis en svensk 
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missuppfattning, NEA är dock 
viktigt för många smala projekt 
och det skulle vara en viktig signal 
om det försvann, säger Dag 
Blanck. 
Under sin tid som senator röstade 
Demokraternas presidentkandidat 
Joe Biden upprepade gånger mot 
förslag om att banta anslagen till 
NEA. Obama och Biden höjde 
också – under sin tid i Vita huset 
– stödet till NEA med 50 miljoner 
dollar. Bidens eget intresse för 
konst är även väl känt. Så sent 
som i somras medverkade han i 
ett strömmat videosamtal med 
dramatikern och skådespelaren 

Lin Manuel-Miranda som ligger 
bakom musikalsuccén 
”Hamilton”. I samtalet beskrev 
Biden konsten som ”själens 
uttryck”, han sa även att ”i 
konsten finns de vi i framtiden 
kommer bli”. 
– Om Biden vinner tror jag 
framför allt att Kamala Harris 
som vicepresident kommer göra 
mycket för att främja konsten. 
Hon har suttit i styrelsen för San 
Francisco Museum of Modern Art 
och som senator stöttade hon det 
planerade National Museum of 
the American Latino i 
Washington. Hon verkar ha ett 
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genuint, personligt intresse och 
förståelse för kultur och 
konsthistoria, säger Helen Stoilas. 
Joe Biden och Kamala Harris har 
pekat ut konst och kultur som en 
viktig politisk fråga men några 
siffror för kulturpolitiken har inte 
presenterats. 
– Det är en partiskiljande fråga. 
Republikanerna är mer mot 
statligt finansierad konst och 
Demokraterna mer för. Man kan 
utgå från att Biden kommer 
fortsätta stötta de statliga 
kulturorganen men de nämns inte 
i hans program, säger Dag Blanck. 

Donald Trump har tidigare hotat 
att avveckla NEA. Förslaget fanns 
med redan när han kandiderade 
till valet 2016. Skälet till att 
myndigheten fortfarande finns 
kvar är att kongressen avvisat 
förslagen och mot 
administrationens vilja faktiskt 
höjt anslagen till NEA. 
– Det finns ett partiöverskridande 
stöd för NEA i USA. 
Republikanska lagstiftare och 
även militära ledare har talat om 
glädjen i att ha en 
symfoniorkester i sin stad eller 
hur viktigt det kan vara med 
konstterapi för återvändande 

462



soldater. Alla utom presidenten 
verkar förstå att konsten är värd 
att finansiera. Men jag tror att om 
ekonomin börjar gå sämre kan 
pressen på att skära i eller 
avveckla NEA komma att öka, 
säger Helen Stoilas på The Art 
Newspaper. 
Donald Trump och många 
republikaner med honom anser 
att NEA representerar en kulturell 
elit, ofta med vänstersympatier. 
– De projekt som NEA stöttar 
uppfattas ibland som 
problematiska, alltför politisk 
korrekta och ibland rent av anti-

amerikanska från konservativt 
håll, säger Dag Blanck. 
Men på det hela taget är konst- 
och kulturfrågan ett mycket 
lågprioriterat område inom den 
amerikanska politiken. Den har 
varken kommit upp i 
presidentdebatter eller 
adresserats i den mediala 
rapporteringen inför valet. 
– Det finns många akuta problem 
som måste hanteras i USA: 
skenande rasism, kvinnohat, 
växande ekonomisk ojämlikhet 
och misstro mot vetenskap. Detta 
är vad många amerikaner tänker 
på när de går till valurnorna och 
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röstar om framtiden och det är 
också det som behandlas under 
debatterna. Men tro mig, inom 
branschen pågår just nu en 
mycket livlig debatt om framtiden 
för konst och kultur, men den når 
väldigt sällan nyhetsbevakningen, 
säger Helen Stoilas. 
Agnes Laurell 
agnes.laurell@dn.se 
Sandra Stiskalo 

”Tystnads-
kontrakt skrivs 
fortfarande 
under varje 
dag”
FREDAG 30 OKTOBER 2020

New York Times avslöjande av 
Harvey Weinsteins sexuella 
övergrepp blev startskottet för 
den globala metoorörelsen. Nu 
kommer boken ”Tystnads-
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kontraktet” om journalisterna 
Jodi Kantors och Megan 
Twoheys avslöjande. 
Den 24 februari föll domen mot 
Harvey Weinstein. Juryn fann 
honom skyldig till våldtäkt och 
sexuellt övergrepp, och han fördes 
ut i handbojor. 
På New York Times 
nyhetsredaktion följde 
reportrarna Jodi Kantor och 
Megan Twohey tillkännagivandet 
på distans. De utbytte en blick, 
innan Kantor ringde upp 
skådespelerskan Ashley Judd. 
”Judd, behärskad som vanligt, lät 
allt sjunka in – allt hon varit med 

om att starta och utslaget som nu 
visade att historien hade fått ett 
slut. ’Det är så här det ska vara’, sa 
Judd. ’Det är så här det ska vara’.” 
Ögonblicket är återgivet i 
”Tystnadskontraktet”, den 
svenska upplagan av Jodi Kantors 
och Megan Twoheys reportagebok 
om avslöjandet av Harvey 
Weinstein. 
Att Kantors första samtal gick till 
Judd var naturligt. I ett par års tid 
hade de haft nära kontakt. 
Skådespelerskans beslut att öppet 
berätta om vad hon utsatts för 
hade varit en avgörande pusselbit 
för granskningen. 
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Då, i oktober 2017, hade 
reportrarna i månader undersökt 
anklagelser mot filmproducenten. 
De hade grävt fram information 
om övergrepp och upprättade 
tystnadskontrakt. Hela tiden med 
osäkerheten om publiceringen 
skulle bli av.  
– Jag tror att jag aldrig någonsin i 
hela mitt liv velat något så mycket 
som att Ashley Judd skulle gå ”on 
the record”. Förutom att mina 
barn skulle födas friska. Jag var 
inställd på ett nej. När hon sa ja, 
då bröt jag ihop, säger Jodi 
Kantor och tillägger: 

– I dag, tre år senare, verkar allt 
lättare. Kvinnorna har beskrivits 
som hjältar. Men det visste ingen 
då. De kunde förstöra sina 
karriärer eller gå under. 
Weinstein framstod fortfarande 
som så mäktig. 
Jodi Kantor arbetar hemifrån och 
är mitt uppe i arbetet med en ny 
granskning. Hon har ont om tid. 
Över videolänken ser hon ut att 
simultanjobba, förvisso utan att 
tappa fokus. 
Häromveckan skrev hon en ny 
text i New York Times. Hon följde 
upp avslöjandet från The 
Guardian tidigare under hösten, 
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där den före detta modellen Amy 
Dorris anklagade Donald Trump 
för sexuella trakasserier, 
begångna 1997. 
Berättelsen är, som Kantor skrev, 
den senaste i en rad av vittnesmål 
där Trump anklagats för sexuella 
trakasserier. Uppgifter som hade 
kunnat vara förödande för vilken 
politiker som helst, men som inte 
lyfts fram som avgörande inför 
presidentvalet. 
Vilken betydelse har 
metoorörelsen och de avslöjanden 
som gjorts sedan 2016 för den 
amerikanska politiken? Jodi 

Kantor menar att effekten är 
tydligast på lägre politisk nivå. 
– Flera politiker har hamnat i 
”metooproblem”, både 
demokrater och republikaner. 
Men för presidentposten är det 
annorlunda. De allvarliga 
anklagelser som riktades mot 
Trump inför valet 2016 hade 
ingen effekt i vallokalerna. Vi vet 
inte om det får betydelse den här 
gången, säger hon. 
– Å ena sidan kan det i stunder 
kännas som att kvinnorna har 
glömts bort. Å andra sidan så 
hände verkligen metoorörelsen. 
Den exploderade efter att Trump 
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valts till president. Och vi ser 
stora könsskillnader i hur 
sannolikt det är att man röstar på 
Trump.  
Skulle det här ha hänt om Hillary 
Clinton hade valts till president 
för fyra år sedan? 
Jodi Kantor tvekar. Hon säger att 
journalister är fruktansvärt dåliga 
på att hantera hypotetiska frågor.  
– Men ilskan efter anklagelserna 
mot Trump bidrog definitivt som 
tändvätska. Det var samtidigt 
komplicerande. Vi hade källor 
som sa: ”Varför ska jag ställa upp 
med namn? Människor kände till 
det här om Trump, och ändå blev 

han vald.” Det var en känsla av att 
anklagelser inte betydde 
någonting.  
Genomslaget för 
Weinsteingranskningen blev dock 
enorm. En bidragande faktor var 
att man i och med med 
granskningen lyckades blottlägga 
det system med tystnadskontrakt 
som upprättats för att tysta ned 
övergrepp mot kvinnor.  
– Jag vet aldrig om jag någonsin 
kommer att få uppleva en sådan 
reaktion på ett avslöjande igen, 
men jag vill inte släppa tron på att 
det är möjligt, säger Jodi Kantor.  
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Harvey Weinsteins straff 
fastställdes till 23 års fängelse. Vid 
sidan om flera rättsprocesser 
fylldes anklagelserna i 
offentligheten på. Sammanlagt 
har nära 100 kvinnor, däribland 
skådespelare som Angelina Jolie 
och Gwyneth Paltrow, anklagat 
honom för sexuella trakasserier 
och våldtäkter. 
Kantor och Twohey skriver i 
efterordet till 
”Tystnadskontraktet” att de 
förstod att Weinstein, om han 
frikändes, enbart skulle behöva 
stå till svars i en instans: 
journalistiken. Trots det, säger 

Kantor, var man överens om att 
inte se juryn som en dom över 
publiceringarna. Många av 
berättelserna var också sådana 
som aldrig tas upp av 
rättsväsendet, då de bedöms falla 
inom en gråzon. 
Tror du att människor hade sett 
på er journalistik annorlunda om 
Weinstein hade blivit frikänd? 
– Vi visste att våra bevis var 
solida. För oss skulle en friande 
dom inte hade förändrat synen på 
berättelserna från kvinnorna vi 
skrev om. Men att se världens 
reaktion efter domen var mäktigt 
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– det blev tydligt hur symboliskt 
viktig den var för andra. 
Har systemet med 
tystnadskontrakt förändrats sedan 
ert avslöjande? 
– Den här typen av avtal skrivs 
fortfarande varje dag. Skillnaden i 
dag är att de har ett dåligt 
anseende. Säg ordet 
tystnadskontrakt och människor 
kommer att fråga: ”Vad försöker 
man tysta ned?” 
Metoorörelsen och journalistiken 
som följde har, inte minst i 
Sverige, varit föremål för 
långvarig diskussion. 
Granskningar har prisats, medan 

andra publiceringar klandrats. 
Och kvinnor som öppet vittnade 
om övergrepp i sociala medier och 
namngav påstådda förövare har i 
flera fall dömts för förtal i 
domstolar. 
Jodi Kantor säger att 
diskussionen förekommit även i 
USA, om än inte i lika hög 
utsträckning. Hon ser snarare 
tecken på en ”extremt rörig” 
process av social förändring. En 
period där samhället anpassar sig 
till hur man ska se på och hantera 
de övergrepp som människor 
vittnar om.  
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Jodi Kantor berättar att hon och 
Megan Twohey ser tre 
huvudsakliga frågor som ännu 
inte blivit besvarade av metoo: 
Vilka typer av beteenden ska 
undersökas? Hur ska man slå fast 
vad som är fakta? Och hur ska 
människor ställas till svars?  
– Vi ser att frågorna blandas ihop 
och att samhället har svårt att 
besvara dem. Människor har haft 
frågor om huruvida det är säkert 
att dejta någon på jobbet, om de 
kan få sparken för att ha gjort ett 
dåligt skämt, säger Jodie Kantor 
och fortsätter: 

– Det blir rörigt. Men även om 
debatten fortsätter, och även om 
samhället är förvirrande, så 
tänker jag att det är så här det är 
att genomleva social förändring. 
Man känner hur kugghjulen 
anpassas till en ny verklighet, 
samtidigt som gamla regler kring 
sex och makt röjs undan. 
Hugo Lindkvist 
hugo.lindkvist@dn.se 
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Domedagssekten 
stöttar Trump. 
Kinesiska 
Falungong har blivit 
en maktfaktor i USA, 
skriver Göran 
Leijonhufvud
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Den kinesiska andliga rörelsen 
Falungong har snabbt skapat sig 
en stor plattform bland 
amerikanska medier på yttersta 

högerkanten. Där trängs medier 
och sajter som bildar en hård 
kärna i kampanjen för att få 
president Donald Trump omvald.  
Falungongs mediegrupp lierar sig 
också tydligt med 
konspirationsteorin QAnon. 
Teorin utmålar en komplott av 
barnätande pedofila demokrater 
och liberaler med roller för både 
Hillary Clinton och Barack Obama 
som spioner mot Trump.  
Vilken häxbrygd är inte denna 
osannolika kombination av öst 
och väst med Donald Trump som 
världens frälsare. Allt är innehåll 
som delvis citeras på Trumps 
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favoritkanal Fox News och den 
konservativa nyhetssajten 
Breitbart. 
Om presidenten blir återvald tack 
vare bland annat Falungong 
komplicerar det ytterligare 
relationen med Kina. Det 
kinesiska kommunistpartiet och 
Falungong är nämligen varandras 
ärkefiender.  
Men låt mig för en stund lämna 
valrörelsen i USA och berätta om 
en meditativ stund vid ett torg i 
västra Peking anno 1997. Där 
mötte jag gräsrötterna i 
Falungong, rörelsen som spred sig 
över hela Kina.  

Tio pensionerade damer 
genomförde stilla och värdigt, 
mitt i morgonrusningen, de 
övningar som rörelsens grundare 
Li Hongzhi lanserat. De bedyrade 
att hälsan blivit mycket bättre 
tack vare övningarna. Sådana 
hedervärda medborgare utgjorde 
majoriteten av tiotals miljoner 
följare. De upplevde en renhet 
som de tyckte att 
kommunistpartiet förlorat. 
Falungong var störst bland flera 
hemmagjorda väckelserörelser i 
Kina på 1990-talet. Den blandar 
buddism, daoism och meditation i 
kinesisk tradition. Li Hongzhi 
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predikar också om en domedag 
där hans följare överlever medan 
alla kommunister går under.  
Kommunistpartiet såg en 
konkurrerande grupp växa fram 
och stämplade Falungong som en 
”ond sekt”. Flera utövare 
fängslades och torterades.  
Många flydde, bland annat till 
USA. Dit hade Li Hongzhi själv 
flyttat redan 1996. Han lever 
tillbakadraget i en stor bas i 
lantliga Deerpark norr om New 
York. Där bor också många 
medlemmar. Avhoppare vittnar 
om hårda tyglar. Därifrån fjärrstyr 

Li Hongzhi också ett växande 
medieimperium.  
Flaggskeppet är dagstidningen 
Epoch Times med redaktion på 
Manhattan. Under 20 år har den 
gradvis tonat ner kopplingen till 
Falungong och på ytan blivit 
alltmer lik traditionella 
dagstidningar.  
De senaste två åren har Epoch 
Media Group trappat upp stödet 
för Trump. Periodvis har gruppen 
placerat fler videor och inlägg på 
sociala medier än någon annan 
organisation utanför Trumps egen 
valkampanj, enligt TV-kanalen 
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NBC och Tubular, ett institut för 
medieanalys.   
Gruppens massiva kampanj ledde 
till att Facebook stoppade 
tiotusentals annonser efter 
oklarheter om varifrån pengarna 
kom. Facebook stoppade också 
gruppens inlägg från fejkade 
konton. Då flyttade Epoch allt till 
Youtube. Från att ha varit en udda 
fågel bland de ultrakonservativa 
medierna är Epoch i dag tack vare 
okonventionella metoder ett 
kraftfält på nätet med miljarder 
besök varje månad.  
Nätkampanjen genererar nya 
stora inkomster från 

prenumerationer, enligt Stephen 
Gregory, den annars 
hemlighetsfulle chefredaktören 
för Epoch Times. Uppgiften stöds 
av avhoppade medarbetare 
intervjuade av New York Times. 
De säger också att rika utövare av 
Falungong i USA står bakom stora 
donationer. 
Ett exempel är de 909 500 dollar 
som ekonomen Huayi Zhang 
skänkt till Epochs tv-kanal. Han 
har arbetat tillsammans med 
riskkapitalisten Robert Mercer, en 
av Trumps största bidragsgivare.  
Både Mercer och Zhang har även 
donerat till högerpopulisten Steve 
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Bannon, Trumps förre 
strategichef. Bannon är mycket 
omskriven i Epochs medier, som 
finansierat hans färska spelfilm 
”Claws of the red dragon”. Den 
smutskastar ett fiktivt kinesiskt 
telekombolag som verkar för 
cyberdominans – mer eller 
mindre kalkerat på Huawei. 
Donald Trump uttrycker ibland 
beundran för den kinesiske 
presidenten Xi Jinpings 
framtoning som en handfast 
diktator. Men det är USA-
presidentens envisa handelskrig 
mot Kina och hans många utfall 
mot Peking för viruspandemin 

som säkrat stödet från den 
kinesiska exilgruppen. Li Hongzhi 
vill ytterst störta Kinas 
kommunistparti.   
På senare år har rörelsen också 
ökat sin aktivitet i flera andra 
länder. Epoch Times publiceras 
globalt i 25 editioner på 21 språk, 
varav svenska är ett.  
USA-presidenten och hans 
rådgivare har förtjust delat 
artiklar från Epoch Times på 
sociala medier. Men kommer 
Trump att få en gökunge i boet? 
Och hur agerar domedagssekten 
om han förlorar valet? 
Göran Leijonhufvud 
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Gunnar Jonsson: 
Trumps irrfärder i 
utlandet en gåva 
för världens 
diktatorer

LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Motsägelsefulla kast och 
vårdslöshet har präglat 
president Trumps 
mandatperiod. Men värst är 

hans attacker mot de allianser 
som USA och världen behöver. 
Två episoder är särskilt 
utmärkande för Donald Trumps 
utrikespolitiska facit som 
president. 
Den ena inleds med hotet att ”eld 
och raseri” ska drabba Nordkorea 
om inte Kim Jong-Un bums 
skrotar sina kärnvapen. Det 
fortsatte med kärvänliga stor-
möten, avrustningen påstods vara 
klappad och klar. I själva verket 
hände naturligtvis ingenting. 
Bomber och granater består, trots 
Trumps gullande med den 
excentriske diktatorn. 
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Den andra historien har Ukraina i 
huvudrollen. Trump utövade 
sjaskiga påtryckningar mot 
landets ledare för att påhittade 
korruptionsanklagelser mot hans 
motståndare Joe Biden skulle 
utredas. Kort sagt, utpressning i 
syfte att gagna presidentens 
kommande valkampanj. 
Republikanerna fick rädda honom 
i riksrätten. 
Inkompetens och skumrask går 
hand i hand. Och till syvende och 
sist handlar ”America first” om att 
sätta Donald Trump främst. 
Han framhåller sin oberäknelighet 
som en väldig styrka, något som 

får USA:s rivaler att bli yra i 
mössan och producerar segrar på 
löpande band. Här kommer 
begreppet fejknyheter faktiskt till 
sin rätt. Vad Trump framför allt 
har uträttat är att underminera 
supermaktens ledarskap i den 
demokratiska världen. Därmed 
har han minskat möjligheterna att 
parera Kina och Ryssland, och 
skadat amerikanska intressen i 
grunden. 
Trump har korrekt identifierat det 
framväxande Kina som ett 
problem, men av fel skäl. Hans 
fokus var alltid ”orättvisa” 
bilaterala underskott, och hans 
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handelskrig har skapat mer kaos 
än resultat – inklusive för 
amerikanska företag och 
konsumenter. Men den verkliga 
utmaningen är kommunist-
diktaturens förföljelse av 
oliktänkande, vägran att följa 
internationella spelregler och 
alltmer aggressiva beteende mot 
andra länder. 
Vladimir Putin har Trump dock 
aldrig något ont att säga om, vad 
han än har för sig i Ukraina och 
Syrien. Tvärtom ska Ryssland åter 
bjudas in till G7-mötena som en 
jämlike. USA:s 
underrättelsetjänster har sedan 

länge fastslagit att Kremls hackare 
blandade sig i det amerikanska 
valet 2016, men Vita huset 
fortsätter att kalla det en bluff. 
Det finns alternativa sätt att 
beskriva mandatperioden. Trump 
har hållit vissa löften till 
kärnväljarna. Han har inte startat 
några nya krig i fjärran länder och 
han har dragit tillbaka en del 
amerikanska soldater från 
exempelvis Afghanistan (även om 
Pentagon tar sig för pannan). I 
Syrien har han också försökt 
retirera, om än till priset av att 
överge de kurder som tjänat som 
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allierat infanteri mot 
terrorrörelsen IS. 
Att Förenade Arabemiraten och 
Bahrain har normaliserat 
förbindelserna med Israel måste 
betecknas som en framgång. 
Palestinierna har visserligen 
lämnats åt sitt öde, med ovissa 
konsekvenser, men det stör inte 
Trump och knappt arabländernas 
diktatorer heller. 
Iran har däremot inte tvingats på 
knä trots det skrotade kärnteknik-
avtalet och drakoniska sanktioner, 
utan i stället återupptagit sin 
urananrikning. Saudiarabien 
fortsätter att jaga oppositionella 

och bomba Jemen, men lovar i 
alla fall att köpa amerikanska 
vapen. Turkiets auktoritäre 
president Erdogan får spärra in 
hur många oppositionella han vill, 
Vita husets förtroende har han i 
alla fall. 
Värderingen av den nyckfulla 
Mellanösternpolitiken kan 
diskuteras. Diverse farsartade 
framträdanden på den 
internationella scenen går det 
möjligen att bortse ifrån. Det som 
gör Trumps fyra år till en ohöljd 
katastrof är hans sabotage av 
USA:s historiska allianser i 
Europa och Asien. 
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Förvarningar fanns. Redan under 
valkampanjen 2016 ifrågasatte 
Trump värdet av Nato och 
försvarsförpliktelserna mot Japan 
och Sydkorea. Under sin tid som 
president har han sedan lagt 
strafftullar på allierade länder, 
med den horribla hänvisningen 
till ”nationella säkerhetsskäl”. I 
Kanada 2018 lämnade han i 
vredesmod ett toppmöte med de 
övriga stora industriländernas 
ledare – för att hinna till den 
första träffen med Kim Jong-Un i 
Singapore. 
Sant är att Pentagon har skickat 
nya militära resurser till Europa 

och att Nato har stärkt sina 
positioner i Baltikum. Samtidigt 
är Donald Trumps plan att 
kraftigt minska de amerikanska 
styrkorna i Tyskland ett dråpslag 
mot kontinentens säkerhet, som i 
sin tur är intimt förknippad med 
USA:s egen. Putin ler i mjugg åt 
varje transatlantisk spricka. 
De europeiska Natoländerna har 
ökat sina försvarsutgifter, och det 
råder ingen tvekan om att detta är 
helt nödvändigt. Men 
satsningarna är inte Trumps 
förtjänst utan framför allt en 
reaktion på ryska förehavanden. 
Dessutom har en misstro mot 
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USA spridit sig bland Europas 
ledare. 
Världen behöver ett starkt och 
ansvarsfullt USA, men USA 
behöver också sina vänner. Den 
ordning som byggdes upp efter 
andra världskriget, från Nato till 
Världsbanken, vilar på en global 
väv av allianser. Att riva upp den 
är att också trasa sönder 
amerikanernas eget skyddsnät. 
Gunnar Jonsson 
gunnar.jonsson@dn.se 

Så påverkar 
valet i USA 
säkerheten 
runt Östersjön
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Presidentvalet i USA påverkar 
säkerheten för Sverige och 
övriga Östersjöländer. En 
omvald Donald Trump kan 
lämna försvarsalliansen Nato 
vilket skulle gynna Ryssland.  
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Om Joe Biden vinner kommer 
han att vara tuffare mot 
Ryssland – men även Biden 
kräver att européerna satsar 
mer på sina försvar. 
”Trump säger att USA lämnar 
Nato!” 
Ryktet spreds som en löpeld bland 
oss journalister i presscentret. Det 
var den 12 juli 2018. Platsen var 
Natohögkvarteret i Bryssel. Ett 
tvådagars toppmöte med 
alliansens 29 stats- och 
regeringschefer skulle just 
avslutas i enighet. 
Men Trump bröt plötsligt 
toppmötets dagordning och 

ställde ultimatum. Om 
européerna inte betalade mer den 
1 januari 2019 skulle USA gå sin 
egen väg, hotade Trump.  
Men i sista stund lyckades 
presidentens medhjälpare hindra 
Trump att gå ur Nato. ”Även om 
hans tå var över linjen flera 
gånger”, vittnar hans nationelle 
säkerhetsrådgivare John Bolton i 
sin bok ”The room where it 
happened”. 
– Vi vet att Trump anser att Nato 
inte är värt det – om inte de 
allierade betalar mer – mycket 
mer. Genom Boltons bok vet vi 
hur nära det var att Trump tog 
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USA ur alliansen. Det är inte 
omöjligt att en omvald Trump 
återvänder till den idén, säger 
Constanze Steltzenmueller . 
Hon är tysk expert på europeisk 
och transatlantisk säkerhets-
politik, verksam vid tankesmedjan 
Brookings institute i Washington 
DC. Skulle USA lämna Nato 
tvingas medlemsländerna att göra 
mer för sin egen säkerhet. Och de 
nordiska och baltiska länderna 
skulle försöka sluta egna avtal 
med USA, bedömer hon. 
Nato är inte enbart en militär-
allians utan också Amerikas 
enskilt viktigaste redskap för 

politiskt inflytande i Europa. 
Därför vill USA:s kongress – både 
republikaner och demokrater – 
slå vakt om Nato, grundat i 
Washington för 71 år sedan. 
Därför kan Trump välja en annan 
metod, befarar amerikanen Dov 
Zakheim . 
Zakheim har tjänstgjort på höga 
poster i Pentagon under de 
republikanska presidenterna 
Ronald Reagan och George W 
Bush. Trots att han är republikan 
tillhör han de 780 pensionerade 
nationella säkerhetsexperter, 
diplomater och officerare som i ett 
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upprop manar amerikanerna att 
rösta på Joe Biden. 
– Jag tror Trump kommer dra 
bort USA från Natos kommandon, 
så som de Gaulle gjorde med 
Frankrike, säger Dov Zakheim. 
Frankrikes president Charles de 
Gaulle beslutade 1966 att gå ur 
Natos militära samarbete. Åren 
1966–2009 fanns därför inga 
franska officerare i Natos 
kommandon. I alliansens 
högkvarter har amerikaner de 
tyngsta posterna, samtidigt som 
de för befäl över USA:s egna 
styrkor i Europa. Därmed kan 
Nato dra nytta av USA:s enorma 

resurser, en möjlighet som går 
förlorad om amerikanerna 
marscherar ut. 
– Resultatet skulle bli att Nato blir 
kastrerat – vilket vore en gåva till 
Vladimir Putin, säger Dov 
Zakheim. 
Ryssland är Östersjöns största 
militärmakt och har rustat upp i 
över tio år samt agerar alltmer 
offensivt. Putin föredrar att 
Trump, som aldrig sagt ett ont ord 
om honom, vinner valet. Detta 
enligt Rysslandsexperten Gudrun 
Persson , forskningsledare vid 
Totalförsvarets forskningsinstitut 
FOI.  
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– Även om de uppfattar Trump 
som opålitlig så är man ändå van 
vid honom efter fyra år. När han 
blev vald fanns det stora 
förväntningar i Moskva att USA 
och Ryssland skulle komma 
överens över huvudet på små 
stater. Så har det inte blivit, men 
det kan finnas förnyade 
förhoppningar om det, säger 
Gudrun Persson som förklarar: 
– Det innebär att små stater, som 
Sverige, Finland och de baltiska 
staterna, inte har så mycket att 
säga till om. Den ryska 
förhoppningen är att USA så att 
säga erkänner att Ryssland har 

rätt till en egen intressesfär i sitt 
närområde. 
Lever vi farligare i 
Östersjöområdet med Trump i 
fyra år till? 
– Ja, om man spetsar till det 
kanske man kan säga det. Från 
den ryska sidan är allt som stärker 
den transatlantiska länken och 
sammanhållningen dåligt för 
Ryssland. Man vill se en 
försvagning, man underminerar 
och undergräver våra 
demokratiska stater och vårt 
försvarssamarbete, svarar Gudrun 
Persson. 
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När Ryssland angrep Ukraina 
2014 var USA den Natoallierade 
som reagerade snabbast. 
Amerikanskt stridsflyg i 
Storbritannien flög till Litauen för 
att försvara balterna. President 
Barack Obama och senare Nato 
beslutade att förstärka försvaren i 
Estland, Lettland, Litauen och 
Polen. Det sker genom roterande 
förband där USA har de största 
truppbidragen (se grafiken).  
Förstärkningarna har fortsatt 
under president Trump. Men 
nästa år minskar USA:s budget för 
att hålla trupper i 
Östersjöområdet. Och i juni 

förklarade Trump att 12 000 
militärer, en tredjedel av USA:s 
trupper i Tyskland, ska bort.  
Det skapar oro i Litauen som just 
nu är Natos tydligaste frontlinje. 
Där övar nu ett amerikanskt 
stridsvagnsförband och 
spaningsflyg nära gränsen till det 
oroliga Belarus. Det är en tydlig 
signal till presidenterna Aleksandr 
Lukasjenko och Putin. Litauerna 
litar på USA:s hjälp, men misstror 
Trump, skriver Monika 
Bickauskaite vid German Marshall 
fund i Litauen: 
”Det värsta scenariot är att Trump 
helt drar bort amerikanska 
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trupper från Europa, lämnar 
Nato, och kanske låter Ryssland 
blanda sig i Europas 
säkerhetsarkitektur.”  
Om Joe Biden vinner, vad händer 
då?  
– Biden är en sann atlantist. Han 
skulle återupprätta USA:s 
trovärdighet inom Nato och göra 
sitt yttersta för att läka de sår som 
Trump åsamkat alliansen. Han 
skulle inta en hårdare linje mot 
ryska äventyrligheter och 
uppmuntra våra icke-Nato-
partner i Norden att fortsätta 
arbeta nära oss, och med Nato, 
svarar Dov Zakheim. 

Även Gudrun Persson och 
Constanze Steltzenmueller 
bedömer att det blir en hårdare 
amerikansk hållning mot 
Ryssland med Joe Biden.  
En föraning av det fick vi svenskar 
när Biden som vicepresident 
besökte Sverige i augusti 2016. På 
pressträffen med Stefan Löfven 
gav han ett svar som uppfattades 
som en informell säkerhetsgarant 
för Sverige: 
– Vi har ett partnerskap mellan 
Nato och Sverige om hur vi ser på 
ett Europa odelat, fritt, säkert och 
i fred. Så låt det inte råda några 
missförstånd, hos herr Putin eller 
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någon annan, om att detta är 
okränkbart territorium. Punkt. 
Punkt. Punkt!, slog Joe Biden 
fast.  
– Jag är säker på att en Biden-
administration kommer att ägna 
särskild uppmärksamhet åt Natos 
nordöstra flank. Men oavsett 
utgången av valet den 3 november 
så måste européerna göra mer för 
sin egen säkerhet, säger 
Constanze Steltzenmueller.  
Nato beslutade 2014 att dess 
medlemmar skulle satsa 2 procent 
av sin bruttonationalprodukt på 
försvaret 2024. I år väntas endast 
10 av 30 länder nå målet, enligt 

Nato. De tre baltiska länderna och 
Polen är redan där medan 
Tyskland och Danmark bägge 
ligger på 1,3 procent. Sverige, som 
inte är med i Nato, ligger lägst av 
Östersjöländerna på 1,1 procent. 
– Biden skulle också pressa på för 
att européerna ska lägga mer på 
försvaret, men inte alls så ohyfsat 
som Trump, säger Dov Zakheim. 
Och Constanze Steltzenmueller 
instämmer: 
– Amerikanerna är trötta på sina 
”ändlösa krig”. Washington måste 
visa sina medborgare att de 
allierade bär en rättvis andel av 
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kostnaderna för att försvara 
Europa.  

Mikael Holmström 
mikael.holmstrom@dn.se 
Fakta. USA:s president också 
överbefälhavare

”Presidenten skall vara 
överbefälhavare (commander in 
chief) för Förenta Staternas armé 
och flotta”, stadgas det i USA:s 
författning från 1789. 
Presidenten har rätt att sända 
trupp utomlands utan 
kongressens godkännande (vilket 
skett i bland annat Indokina, 

Libanon, Grenada, Panama och 
Persiska viken). 
Högste officer är ordföranden för 
Försvarsstaben (chairman joint 
chiefs of staff), som är främste 
militäre rådgivaren till presidenten. 
Försvarsministern i försvars-
departementet (Pentagon) utövar 
kommando över stridande styrkor. 
Pentagon är uppdelat i ministrar 
och departement för armén, 
flottan och flygvapnet samt 
Försvarsstaben. 
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Niklas Orrenius: 
Halshuggningen 
av läraren hade 
kunnat ske här
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Det ohyggliga mordet på den 
franske läraren Samuel Paty 
hade kunnat ske i Sverige. 
Även vi har gott om radikala 
islamister som inte tvekar att 
mörda människor som de anser 

har hånat deras profet. De 
upprepade mordförsöken mot 
Lars Vilks är påminnelser om 
det. 
Jag vill inte prata om det, säger 
den skäggige mannen när han 
öppnar. Ett barns röst hörs från 
lägenhetens inre. 
Vi är i den slitna stadsdelen 
Koppargården i Landskrona, en 
vinterdag 2016. Den skäggige i 
dörröppningen försökte några år 
tidigare, tillsammans med sin 
lillebror, att döda konstnären Lars 
Vilks. 
En sen majkväll 2010 körde 
bröderna ut på den skånska 
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landsbygden till det gistna hus 
som Lars Vilks hyrde på den 
tiden. Med sig hade de 
cocacolaflaskor som de fyllt med 
bensin, med hål borrade i 
plastkorken så att det skulle gå 
lätt att spruta.  
Terrorgruppen al-Qaida hade 
utfärdat en belöning efter att Vilks 
tecknat profeten Muhammed som 
rondellhund: 100 000 dollar till 
den som dödar den svenske 
konstnären, med en bonus på 50 
000 dollar om han ”slaktas som 
ett lamm” – får halsen avskuren, 
alltså. 

Bröderna hade knivar. De 
krossade köksfönstret, sprutade in 
bensin, satte fyr. Kanske var 
planen att Vilks skulle rusa ut när 
huset var övertänt, och att 
bröderna då skulle skära halsen av 
honom. Men allt gick snett för 
Landskronabröderna.  
Lars Vilks var inte hemma, trots 
att hans bil stod på gårdsplanen. 
Och visserligen började 
konstnärens gardiner och ett 
köksskåp att brinna – men det 
gjorde även brödernas kläder. De 
vrängde av sig sina brinnande 
jackor och flydde.  
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Polisen fann de halvt smälta 
syntetjackorna på gräsmattan. I 
fickorna: en kallelse till 
Folktandvården, körkort och 
gymkort. Bröderna greps, åtalades 
och dömdes för försök till 
mordbrand. 
”Jag hatar honom. Han är Guds 
fiende, han är profetens fiende, 
han är muslimernas fiende”, sa en 
av bröderna om Vilks i 
tingsrätten, som dömde honom 
till tre års fängelse. 
När jag plingar på hans dörr i 
Landskrona har han avtjänat 
straffet – men vurmen för radikal 
islamism är kvar. Jag har sett 

hans Facebooksida där han delar 
texter av terroristledare och där 
han, efter att 130 människor 
dödats i terrorattackerna i Paris i 
november 2015, skrev:  
”Ingen kan blunda för vad 
Frankrike gör, våld kommer 
alltid att föda våld”. 
Innan han drar igen dörren säger 
brodern att han inte längre är ett 
hot mot Vilks: ”Han får leva sitt 
liv.” Kanske är det sant. Men 
andra står på kö för att få mörda 
konstnären.  
2011 greps tre knivbeväpnade 
terrorsympatisörer i Göteborg, 
just innan de skulle närma sig 
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Lars Vilks. 2015 gick IS-
terroristen Omar El-Hussein med 
automatvapen till attack mot Lars 
Vilkskommitténs 
yttrandefrihetsseminarium i 
Köpenhamn. De svenska 
livvakterna besvarade elden och 
förde Vilks i säkerhet. De räddade 
livet på sin skyddsperson – men 
två andra människor mördades. 
Jag har skrivit en hel del om Lars 
Vilks i DN. Somliga tycker kanske 
att det är tjatigt. Men jag upplever 
att den egensinnige konstnären 
och hans tragiska öde ofta stuvas 
undan. 

När jag arbetade med boken 
”Skotten i Köpenhamn” följde jag 
Vilks under ett år och såg den 
svenska offentlighetens 
utstötningsmekanismer på nära 
håll. Vilks bjöds ibland till 
utställningar och paneldebatter – 
men ofta drogs inbjudan tillbaka.  
Vilks sågs som radioaktiv. Hans 
uppenbarelse var en ständig 
påminnelse om terror och död. 
Jag såg folk med panik i blicken 
byta bord när Vilks kom till en 
lunchkrog med sina livvakter. För 
somliga var han politiskt suspekt. 
Var stod han egentligen? 
Konstnärskolleger och gallerister 
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bedyrade sin sympati – för att i 
nästa andetag meddela att det 
vore bäst om konstnären höll sig 
borta från det aktuella 
evenemanget. 
Den 74-årige Lars Vilks är 
fortfarande persona non grata. 
Nyligen hoppades han få delta i en 
samlingsutställning, men det blev 
inget. ”Ännu en icke-utställning”, 
skriver Vilks på sin blogg och 
citerar ett mejl från arrangören: 
”alla andra konstnärer drog sig ur 
eller har tveksamheter”. 
Ja, jag känner med honom. Att 
tvingas leva som en fånge i sitt 
eget land, på hemlig ort, ständigt 

bevakad, utan att ens kunna träffa 
sin käresta ordentligt. Men jag 
skriver inte för att jag tycker synd 
om Vilks, utan för att hans 
situation är en påminnelse om de 
stora problem vi har med radikal 
islamism i vårt samhälle.  
Samma människofientliga 
ideologi som vill se Vilks mördad 
är ett hot mot oss alla. Även om 
risken att dö i ett terrordåd är 
minimal, vet vi att det kan räcka 
med att befinna sig på 
Drottninggatan i Stockholm en 
helt vanlig fredagseftermiddag, 
eller på en julmarknad i Berlin, 
eller, som i torsdags morse, i en 
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kyrka i Nice, där en terrorist skrek 
att Gud är stor i samma veva som 
han högg ihjäl tre människor. 
Några grupper är extra utsatta. 
Shiamuslimer, exempelvis. Det 
enda terrordåd i Sverige som IS 
officiellt tagit på sig och skrutit 
om riktade sig mot en shiitisk 
bönelokal i Malmö.  
Judar är också givna mål för 
radikala islamister. För att skydda 
sina liv tvingas svenska judar 
förvandla synagogor, förskolor 
och samlingslokaler till befästa 
fort med säkerhetsslussar, 
övervakningskameror och väktare. 
Det är en skamlig svensk 

verklighet och, liksom Vilks öde, 
en påminnelse om den makt som 
den radikala islamismen fått i 
Sverige. 
Den franske läraren Samuel Paty 
var förrförra fredagen på väg hem 
från jobbet när 18-årige Abdullah 
Anzorov högg ihjäl honom med en 
lång kniv. Anzorov skar av 
lärarens huvud och ropade 
”Allahu akbar”. Samuel Paty hade 
väckt islamisters vrede med sin 
undervisning om yttrandefrihet, 
där han inkluderade karikatyrer 
av profeten Muhammed. Så 
jobbar även svenska lärare, 
berättar tidningen Läraren.  
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Bland det kusligaste med mordet 
på Paty är att så många tycks vara 
inblandade. Bland de sju 
misstänkta finns två elever som 
före mordet pekat ut läraren, samt 
en pappa som misstänks ha 
startat en hetskampanj på nätet 
mot Paty – hans dotters lärare.  
Även i Sverige finns kluster av 
radikala islamister som bekämpar 
demokratin. I förundersökningen 
mot Landskronabröderna 
figurerar en vän till dem, en ung 
man som jag kallar Amjad. 
Utredarna misstänkte att Amjad 
kunde vara inblandad i Vilks-

attacken, men lyckades inte knyta 
honom till brottsplatsen. 
På Amjads Facebooksida har jag 
sett IS-propaganda, hat mot judar 
och uttalanden som ”demokrati är 
bara skit”. En insatt källa har 
berättat att Amjad tillhör en krets 
av skånska unga muslimer som 
följer ”okunniga och väldigt 
extrema predikanter”.  
Amjad har rört sig i kretsar där 
många reste till jihadistgrupper i 
Syrien. Runt 300 unga svenska 
män och kvinnor anslöt sig till IS 
och andra terrorgrupper. Det 
placerar Sverige tvåa på topplistan 
– efter Belgien – över de EU-
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länder där IS lyckats rekrytera 
flest terrorister per capita. 2017 
bedömde Säpo att det i Sverige 
lever drygt tvåtusen 
våldsbejakande islamistiska 
extremister. 
I en tid av ökad hets mot 
muslimer kan somliga 
opinionsbildare och politiker 
känna en oro att lyfta hotet från 
den radikala islamismen, av 
rädsla för att göda hatet mot en 
redan utsatt minoritet.  
Jag tror att det är precis tvärtom. 
Om man inte belyser och 
bekämpar den radikala 
islamismen, så blir det lättare för 

muslimhatare att lura i folk att 
muslimer generellt är farliga och 
främmande. Sverige är, som 
Frankrike, ett samhälle med stora 
minoriteter. Muslimer utgör en 
stor och viktig del av den svenska 
befolkningen – 8,1 procent, enligt 
mätinstitutet Pews uppskattning. 
De måste få leva sina liv utan att 
misstänkliggöras. 
När Frankrikes 
Sverigeambassadör i söndags 
intervjuades i SVT:s ”Agenda” sa 
han lugnt: ”Frankrike är ett 
muslimskt land”. Samtidigt som 
han uttalade sig stenhårt mot 
våldsam islamism, signalerade 
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ambassadören att muslimer har 
en självklar plats i det franska 
samhället.  
Han visade att skiljelinjen inte går 
mellan muslimer och icke-
muslimer, utan mellan 
demokrater och antidemokrater. 
Niklas Orrenius 
niklas.orrenius@dn.se 

Oron växer i 
Frankrike efter 
dådet: ”Jag 
ber för freden”
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Fransk polis grep på fredagen 
en man som misstänks ha 
hjälpt den 21-åring som utförde 
knivdådet Notre Dame-
katedralen i Nice. 
Polisbevakningen utökas nu vid 
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kyrkor i landet under 
allhelgonahelgen.   
– Jag ber för freden, säger 
Franck Rousselot, som ofta 
besökt katedralen och var 
bekant med ett av offren, den 
mördade kyrkvaktmästaren 
Vincent Loques. 
I Saint-Barthélémy-kyrkan i norra 
Nice råder samma sorts meditativ 
stillhet som 37-årige Franck 
Rousselot ofta sökt i Notre Dame-
katedralen i centrum. 
Blicken ner i golvet. En tyst bön. 
Så ser han upp mot Jungfrun. 
– Jag är här för att be för freden. 
För de som fallit offer för detta 

fruktansvärda dåd. Men också för 
mannen som begått det. För hur 
kan man göra något sådant? Jag 
tror att även den som gör det är 
ett offer, på något sätt, säger 
Franck Rousselot. 
Han bor nära den lilla kyrka som 
vi möts i, men är mest aktiv i 
Notre Dame-katedralens 
församling. 
– Det är en så speciell församling 
där, med både rika och fattiga. 
Det brukar ofta vara hemlösa med 
på våra gudstjänster. 
Rousselot var väl bekant med ett 
av de tre offren för torsdagens 
attentat, den 55-årige 

500



kyrkvaktmästaren Vincent 
Loques. 
– Han var en stor och 
respektingivande man, och 
bemötte alla på ett fint vis. Han 
skötte om det praktiska i kyrkan. 
Jag minns hur han brukade leda 
ut alkoholister som lät lite för 
mycket. Jag kände mig trygg i 
kyrkan när han var där. 
Men i torsdags morse slogs den 
tryggheten sönder. Vincent 
Loques och två andra människors 
liv släcktes på bara några minuter. 
Vid halvniotiden rusade en 21-årig 
man in genom kyrkportarna med 
en 30 centimeter lång kniv. Det 

var lugnt i kyrkan då, och ganska 
lite folk. Men mannen gick till 
våldsamt angrepp mot dem han 
fick syn på: Vincent Loques, en 
kvinna i 60-årsåldern och en 44-
årig kvinna med brasiliansk 
bakgrund, vars namn ännu inte 
offentliggjorts. 
Några minuter senare omringades 
gärningsmannen i kyrkan av polis. 
Han skadesköts och vårdas nu på 
sjukhus för svåra skador. Enligt 
ett id-dokument ska han vara 
tunisisk medborgare och ha 
anlänt till den italienska ön 
Lampedusa i september. 
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Tunisiens regering fördömer 
attacken och har startat en 
utredning. Samtidigt manar dock 
Frankrikes UD landets 
medborgare i utlandet att vara 
vaksamma, oavsett var de 
befinner sig. I Sverige har 
Stockholmspolisen fattat beslut 
om en särskild händelse och nu 
skärpt bevakningen av platser 
med anknytning till Frankrike.  
På fredagen grep fransk polis 
också en 47-årig man i Nice som 
misstänks ha ordnat en telefon åt 
gärningsmannen och ha varit i 
kontakt med honom dagen före 
dådet.  

Inrikesminister Gerard Darmanin 
sa i en radiointervju att 3 500 
poliser och 3 500 reservister 
mobiliseras för att förebygga 
attentat under allhelgonahelgen.  
– Vi är i krig mot en fiende som 
finns både i och utanför 
Frankrike. Vi måste förstå att det 
kommer att ske fler händelser 
som dessa fruktansvärda attacker, 
sa Darmanin. 
Samtidigt kräver oppositionen 
hårda tag. Högerextrema Marine 
Le Pen vill införa ”krigslagar” i 
kampen mot den radikala 
islamismen, och även i det 
traditionella högerpartiet 
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Republikanerna höjs röster för 
extraordinära åtgärder.  
DN var på plats när den 
inflytelserika lokalpolitikern Éric 
Ciotti från Republikanerna lade 
ned en krans vid katedralen. Det 
var Ciotti som i torsdags 
bekräftade via Twitter att 
kyrkvaktmästaren och 
tvåbarnsfadern Vincent Loques 
var en av de dödade i attentatet. 
– Det måste införas ett nytt slags 
administrativt förvar för dem som 
säkerhetstjänsten vet är farliga. I 
dag låter man dem gå fria, trots 
att de hotar vårt land. Det krävs 
en fransk motsvarighet till 

Guantanamo-fängelset för de som 
är farligast, sa Ciotti till de 
församlade medierna. 
Varken den 21-årige 
gärningsmannen i Nice eller den 
18-årige man med tjetjensk 
bakgrund som begick mordet på 
läraren Samuel Paty den 16 
oktober fanns dock i 
säkerhetspolisens register. Båda 
var relativt nyanlända i 
Frankrike.  
– Vi måste stoppa invandringen 
nu. Le Pen och de som stöder 
henne har rätt, utbrister 38-årige 
Francois Banso, som själv har 
algerisk bakgrund, vid katedralen. 
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Men det finns också de i 
Frankrike som vill undvika att 
göra politik av morden. En av dem 
är Caroline Stefanini, som är 
katolik och ibland har besökt 
katedralen. 
– När jag fick höra vad som hänt 
gick tankarna genast till attentatet 
i juli 2016. En vän till familjen, en 
6-årig pojke, mördades då. Och 
det är klart att man är rädd. Men 
jag tänker inte lyssna till de 
politiker som försöker använda 
sådant här till sin egen fördel. Alla 
religioner måste ha en plats i 
Frankrike även i framtiden. Och 

alla måste kunna känna sig säkra 
på sina heliga platser, säger hon. 
Erik de la Reguera 
erik@delareguera.se 
Fakta. Höjd terrorberedskap

Den franska terrorberedskapen 
har höjts till högsta nivå efter 
dådet och tusentals soldater har 
kallats in för att stärka säkerheten 
kring bland annat kyrkor och 
skolor. 
Frankrike har också varnat sina 
medborgare ”överallt” i världen 
efter attacken. 
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”Skalvet 
väldigt 
kraftigt, nu är 
det kaos här”
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Ett jordskalv som uppmätts till 
magnitud 7 inträffade i havet 
mellan den grekiska ön Samos 
och det turkiska fastlandet på 
fredagen. Minst 14 människor 
har omkommit i båda länderna. 

– Nu är det kaos här, säger 
svenska Ruken Cetiner som 
befinner sig i Izmir. 
Skalvet inträffade klockan 12.51 
svensk tid, i havet norr om Samos 
och 17 kilometer väster om Izmir-
provinsens kust i Turkiet. 
Enligt BBC, som refererar till US 
Geological Survey uppmättes 
skalvet till magnituden 7,0 och 
kunde kännas ända till Aten och 
Istanbul, liksom till Kreta. 
Turkiska myndigheter uppger å 
sin sida en skalvstyrka på 6,6. 
På Samos dog två tonåringar 
sedan en husvägg rasat över dem, 
enligt grekiska public 
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servicebolaget ERT. Reuters 
rapporterar, med hänvisning till 
den turkiska 
katastrofmyndigheten, att tolv 
personer påträffats döda i det 
drabbade området. Antalet 
skadade uppgår, enligt CNN Türk, 
till 419 tidigt på fredagskvällen. 
Ruken Cetiner bor i Stockholm 
men är under sin föräldraledighet 
på besök hos sin mor i Izmir, 
Turkiets tredje största stad. 
– Skalvet var väldigt kraftigt, 
säger Ruken Cetiner. 
– Vi var på femte våningen när vi 
kände hur det skakade. Till och 

med möbler monterade på 
väggarna ramlade ner. 
Ruken Cetiner och hennes 
anhöriga, inklusive hennes fem 
månader gamla son, kom ändå ut 
ur huset oskadda. 
– Nu är det kaos här. Vi har tagit 
oss ut ur centrala stan för att 
kunna övernatta. Jag vet inte om 
det går att bo i familjens lägenhet, 
där väggarna har blivit skadade. 
Även på den grekiska ön Samos 
beskriver den biträdande 
borgmästaren Giorgios Dionysiou, 
”kaotiska scener”. 
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– Folk är i panik och flyr ut på 
gatorna, säger han enligt 
Ekathimerini.com. 
Samma grekiska nyhetssajt anger 
att åtta personer på Samos 
skadats, ingen av dem allvarligt. 
På Samos uppmanades människor 
att hålla sig borta från kusten, där 
varningar för höga vågor 
utfärdats. 
Inlägg på sociala medier visar hur 
stora mängder vatten spolar in 
över gator, som sägs vara belägna 
i Izmir och Samos. Myndigheter i 
båda länderna använder 
beteckningen ”mini-tsunami” för 
vattenmassorna. 

Skalvet inträffade under en tid av 
förnyad spänning mellan de två 
grannländerna som under 1900-
talet utkämpade tre krig, men som 
sedan 1952 båda är 
Natomedlemmar. I år 
försämrades relationerna på nytt i 
samband med att Turkiet börjat 
leta efter olja och gas i östra 
Medelhavet, bland annat på 
vatten som tillhör Greklands och 
Cyperns så kallade exklusiva 
ekonomiska zoner. Som svar 
sattes den grekiska flottan i högsta 
beredskap och sändes till 
området. 
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Efter det kraftiga skalvet sträcker 
Greklands premiärminister 
Kyriakos Mitsotakis fram en 
olivkvist till Turkiets president 
Recep Tayyip Erdogan. Via 
Twitter berättar Mitsotakis att 
han ringt Erdogan för att framföra 
sina kondoleanser. ”Oavsett våra 
olika ståndpunkter så är det här 
en tid då våra folk behöver stå 
enade”, skriver Mitsotakis. 
Östra Medelhavet, där två 
kontinentalplattor möts, är ofta 
utsatt för seismisk aktivitet. 1999 
omkom cirka 17 000 människor 
efter en kraftig jordbävning nära 
Istanbul. 

Sujay Dutt 
sujay.dutt@dn.se 
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Ombytta roller 
när 
ivorianerna 
går till val
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

På lördagen ska 
Elfenbenskustens invånare 
välja ny president. 
Tio år efter att han tog över 
makten med bred internationell 
uppbackning kandiderar 
landets ledare Alassane 

Ouattara till en tredje 
mandatperiod – något han 
lovade att inte göra så sent som 
i mars. Oppositionen har 
bojkottat processen och det 
finns risk för oroligheter. 
Det är en cirkel som sluts på 
lördagen när Elfenbenskusten 
håller val. För tio år sedan 
utmanade Alassane Ouattara den 
då impopuläre ledaren Laurent 
Gbagbo, som vägrade erkänna sig 
besegrad trots att 
oppositionssidan utropats till 
vinnare. Krig bröt ut och en kris 
som skulle vara i tre månader 
slutade med att Gbabgo 
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omringades av trupper som 
backades upp av en fransk insats. 
Nu är det 78-årige Ouattara, en 
tidigare IMF-ekonom som hade 
brett internationellt stöd under 
sina första år vid makten, som är 
den impopuläre ledaren som inte 
vill släppa taget om nyckeln till 
presidentpalatset. 
Ouattra lovade i mars i år att inte 
bli en av många presidenter som 
gång på gång ställer upp till omval 
och sade att två mandatperioder 
fick räcka, i linje med 
begränsningen i författningen. 
Men efter att hans utpekade 
efterträdare Amadou Gon 

Coulibaly hastigt avlidit i juli, 
ändrades planerna. Ouattare 
tolkade en författningsändring 
som gjordes 2016 som en form av 
nollställning av räkneverket och 
hävdar att årets val är det första 
han ställer upp i med de nya 
reglerna. 
Protester bröt ut i augusti och 
sedan dess har minst 18 
människor dödats i oroligheter, 
sannolikt är dödssiffran dubbelt 
så stor. Och mer oro kan komma 
att följa på redovisningen av 
valresultatet. 
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Oppositionen bojkottar valet och 
Ouattaras valaffischer är de enda 
som syns på gatorna i landet. 
– Oppositionsgrupper som 
förkastar valet eller kräver bojkott 
måste tillåtas att utöva sin 
yttrandefrihet och samlingsfrihet, 
säger Amnesty International i ett 
uttalande där man oroar sig över 
utvecklingen i landet. 
Man kräver också att de som 
arresterats under protesterna – 
minst 41 personer, enligt Amnesty 
– ska släppas omgående. 
Laurent Gbagbo har signalerat en 
vilja till politisk comeback. Men 
han har förbjudits att ställa upp i 

årets val av valkommissionen och 
befinner sig i Belgien. 
Efter våldet som följde på 2010 
års val ställdes han inför rätta i 
den internationella 
brottsmålsdomstolen ICC men 
han friades från anklagelserna i 
januari i fjol. Domen överklagades 
dock och i väntan på ett 
avgörande får Gbagbo inte lämna 
Belgien där han bor för tillfället. 
Erik Esbjörnsson 
erikesbjornsson@gmail.com 
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Valet 2000 i 
Florida – kan 
skräckscenariot 
upprepas i år?
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Florida år 2000, Bush mot Gore. 
Ett drama där advokater 
spelade huvudrollen – inte 
väljarna. Ett val som till sist 
avgjordes i Högsta domstolen 
med minsta möjliga marginal. 
Tjugo år efteråt spökar 
skandalvalet fortfarande i 

amerikanernas medvetande. 
Många fruktar att historien 
upprepar sig i år. 
Och i Högsta domstolen sitter i 
dag tre domare som alla deltog 
på Bushs sida år 2000. 
Klockan var tre på morgonen, 
onsdagen den 8 november 2000, 
när Demokraternas 
presidentkandidat Al Gore lyfte på 
luren och ringde sin motståndare 
George W Bush. 
Gore hade ringt Bush en timme 
tidigare från sitt högkvarter i 
Nashville, Tennessee, för att 
gratulera honom till segern i 
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presidentvalet. Men nu tog han 
tillbaka det han hade sagt. 
– Det är så jämnt nu att jag är 
tvungen att dra tillbaka mitt 
medgivande, sa han stelt. 
Samtalet blev kort. Tiotals 
medarbetare till båda 
kandidaterna som var med är 
oense om exakt hur orden föll. 
Flera hävdar dock att Gore 
anklagade Bush för att vara 
”oförskämd”. 
Och detta var ändå bara början. 
Hur svårt kan det vara att räkna 
röster? Ganska svårt – det visar 
exemplet Florida. Presidentvalet 
2000 brukar ses som ett 

skräckexempel på en icke 
fungerande demokrati. 
På hur annat än väljarnas röster 
får avgöra – sådant som urmodiga 
valmaskiner, felkonstruerade 
valsedlar och godtyckliga 
omräkningar som stoppas och 
startas igen på order av olika 
domstolar. 
Där advokater, politiska fixare och 
hotfulla gatuaktivister tillåts 
blanda sig i en process som 
egentligen borde vara 
genomskinlig och rättssäker. 
För många är kaoset för tjugo år 
sedan en varning inför vad som 
kan hända nu, år 2020. 
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Vad händer på tisdag och på 
onsdag om valet mellan Donald 
Trump och Joe Biden blir lika 
jämnt som den gången, och lika 
ifrågasatt? Vissa befarar att 
historien kommer att upprepa sig, 
men inte bara i en delstat, utan i 
flera. 
Redan på valdagens kväll för tjugo 
år sedan stod det klart att 
vågmästarstaten Florida skulle 
avgöra hela presidentvalet. Den 
kandidat som vann där – med 
aldrig så liten marginal – skulle 
komma över den magiska siffran 
270 i elektorskollegiet som 
formellt väljer en president. 

Till sist handlade det om 537 
väljares röster i Florida som 
avgjorde till Bushs fördel. Eller 
om man så vill en enda röst när 
Högsta domstolen fem veckor 
senare, den 12 december, i 
praktiken fastslog valresultatet 
med siffrorna 5–4. 
Al Gore såg ingen utväg och 
erkände sig besegrad dagen efter. 
Men det hade lika gärna kunnat 
sluta annorlunda. 
Skillnaden mellan Bush och Gore 
hade kunnat stanna på någon 
annan siffra om rösträkningen 
hade fått fortsätta. Det ”riktiga” 
resultatet får vi aldrig veta. 
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Ändå ligger sex miljoner 
röstsedlar från år 2000 kvar i 
förseglade pappkartonger i 
Floridas delstatsarkiv i 
Tallahassee. 
Redan på förhand hade många 
pekat ut Florida som den plats där 
valet skulle avgöras. Att valet 
hanterades korrekt här var viktigt 
för hela USA. Men många misstag 
begicks – av tjänstemän, av de två 
kampanjerna, av medierna. 
Strax före klockan 20 på 
valdagens kväll kom beskedet från 
alla de stora tv-kanalerna: Gore 
hade vunnit i ”the sunshine state”. 

Det var bara ett problem. En stor 
del av västra Florida ligger en 
timme efter resten av delstaten, i 
en annan tidszon. Här, där de 
flesta av tradition röstar på 
Republikanerna, var vallokalerna 
fortfarande öppna. 
Bushs chefsrådgivare Karl Rove 
var rasande och ringde och skällde 
ut CNN:s nyhetsankare Bernard 
Shaw för att han hade utropat 
segraren för tidigt. 
Kanalerna drog tillbaka sin 
prognos och Florida hamnade åter 
i kolumnen för ”icke avgjorda 
delstater”. Men förtroendet för 
medierna hade fått sig en törn. 
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Förvirringen blev inte mindre av 
att man sedan ändrade sig 
ytterligare två gånger under 
natten. Först genom att deklarera 
Bush som vinnare för att sedan 
igen säga att valet var för jämnt 
att avgöra. 
Tidigt på morgonen den 8 
november stod det klart att valet 
inte var över. Marginalen mellan 
kandidaterna var så liten att en 
omräkning skulle ske automatiskt 
enligt delstatslagarna i Florida. 
En febril aktivitet utlöstes i 
högkvarteren i Austin, Texas och 
Nashville, Tennessee. Horder av 
advokater och politiska operatörer 

sattes omedelbart på flyg till 
Florida. 
Och mediekonsumenter i USA fick 
lägga nya ord till sin vokabulär: 
”hanging chads” och ”butterfly 
ballot”. 
Det visade sig att röstningen i 
Florida skedde med urmodiga 
metoder. På de flesta håll, men 
inte överallt, röstade väljarna med 
en sorts maskin som slog hål i 
valsedeln för den kandidat man 
ville ge sin röst. 
Hålen i valsedlarna kunde sedan 
registreras av en annan maskin 
som räknade rösterna. 
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Problemet var att maskinerna inte 
alltid lyckades göra ett ordentligt 
hål. I många fall föll inte den lilla 
pappersfyrkanten ut, utan blev 
”hängande” i ett eller flera hörn – 
därav uttrycket ”hanging chads”. 
Skulle en sådan röst ändå räknas? 
Det blev en fråga för advokater 
och domstolar. 
Ett annat problem var själva 
valsedlarna som var olika i olika 
delar av delstaten. 
I Palm Beach använde man en 
vikt valsedel – ”butterfly ballot” – 
med kandidaternas namn i två 
kolumner. I mitten fanns en rad 

med markeringar där man skulle 
slå hål för sin kandidat. 
Men valsedeln var så illa utformad 
att många som ville rösta på Gore 
i stället gjorde ett hål för Pat 
Buchanan, en ärkekonservativ 
kandidat för partiet Reform Party. 
Det kan ha handlat om mer än 
2 000 sådana felaktiga röster. 
Hur skulle detta hanteras? Ännu 
en fråga för advokater och 
domstolar. 
Den lagstadgade automatiska 
omräkningen i Florida gjordes 
med samma maskiner som först 
hade räknat rösterna. Den såg ut 
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att minska Bushs segermarginal 
till ett par, tre hundra röster. 
Men Gorelägret ville helst att det 
skulle ske en omräkning för hand. 
Efter hetsiga diskussioner fattade 
man ett beslut som många i 
efterhand betraktar som ett 
misstag: Gores krav blev inte en 
manuell omräkning i hela Florida, 
utan endast i fyra stora counties, 
bland dem Miami-Dade och Palm 
Beach. 
Problemet var att dessa fyra 
counties alla lutade kraftigt åt 
Demokraterna, vilket öppnade 
Gore för anklagelser att vilja 
manipulera resultatet genom att 

räkna om röster på vissa platser 
men inte på andra. 
– Bushs argument var lättare att 
förstå än vårt argument – 
”röstningen är gjord, det är över”. 
Vi var tvungna att argumentera 
för att det inte var över, vilket folk 
inte vill lyssna på, säger 
Goremedarbetaren Karl Koch till 
The Atlantic. 
Resultatet blev ett juridiskt kaos 
där Bushs advokater stred för att 
stoppa omräkningen medan Gores 
advokater kämpade för att den 
skulle fortsätta. 
Domstolarna i Florida var 
överhopade av 
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stämningsansökningar från båda 
sidor. Och samtidigt visade den 
pågående omräkningen tecken på 
att förändra resultatet till Gores 
fördel. 
I detta läge inträffade vad som har 
gått till historien som ”Brooks 
Brothers riot”. 
Ett hundratal republikanska 
aktivister, nedskickade från 
Washington DC, samlades utanför 
den lokal i Miami där 
omräkningen pågick. De krävde 
att få släppas in, och vissa av dem 
uppträdde våldsamt och hotfullt. 
Pressen på valnämnden blev för 
stor, och till sist beslutade den att 

avbryta sin omräkning. Minst en 
av dess ledamöter hävdar att 
beslutet fattades just på grund av 
aktivisternas hot. 
Mot slutet av november var 
Floridas högsta domstol i 
Tallahassee belägrad av 
demonstranter från båda lägren. 
DN:s dåvarande USA-
korrespondent Mats Carlbom 
rapporterade om ”oräkneliga tv-
bussar” i regeringskvarteren. 
I en rad beslut hade domstolen 
gått emot den höga 
delstatsfunktionären Katherine 
Harris, en republikan som stod 
nära Bush. Den hade gett 
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klartecken för omräkning av 
röster i flera fall, medan Harris 
ville dra ett streck och förklara 
valet som avgjort. 
Samtidigt förberedde 
Bushkampanjen en plan B om 
Florida ändå skulle gå förlorat: 
krav på omräkning i ytterligare 
fyra delstater där Gore hade 
vunnit mycket knappt. 
Den 26 november förklarade 
Katherine Harris valet avslutat i 
Florida, med vissa omräkningar 
inkluderade och andra inte. 
Resultatet: 537 rösters övervikt 
för Bush. 

Men Gore hade inte gett upp. Det 
hade inte heller Floridas högsta 
domstol som stod fast vid beslutet 
att räkningen skulle fortsätta. 
Till sist hamnade frågan i USA:s 
Högsta domstol i Washington, 
som i en unik omröstning 
annullerade Floridadomstolens 
tidigare beslut. Det var detta som 
gav Vita huset till Bush. 
Röstsiffrorna var 5–4 och skedde 
helt enligt politiska linjer, med 
konservativa domare som ville 
stoppa rösträkningen och liberala 
som ville fortsätta. 
Vågmästarrösten som avgjorde 
tillhörde Sandra Day O’Connor, 
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USA:s första kvinnliga HD-
domare som ofta bytte läger. 
Denna gång fattade hon ett beslut 
som i praktiken avgjorde valet. 
Det är ett beslut som hon senare 
verkar ha ångrat. 2013 sa hon vid 
en föreläsning att avgörandet av 
valet 2000 ”gav domstolen ett 
mindre gott rykte”: 
– Kanske skulle domstolen ha 
sagt: ”Vi tänker inte ta upp detta, 
adjö”. 
Hennes liberala kollega John Paul 
Stevens skrev så här i en 
avvikande mening efter 
domslutet: 

”Även om vi aldrig helt säkert får 
veta vem vinnaren är i årets val, så 
är förlorarens identitet klar. Det 
är nationens tillit till domare som 
opartiska väktare av rättsstaten.” 
Har USA gjort upp med arvet från 
Florida 2000? Både ja och nej. 
De urmodiga 
”hålslagsmaskinerna” används 
inte längre, varken i Florida eller 
på andra håll. Rösträkningen 
anses mer tillförlitlig i dag. 
Samtidigt består förstås systemet 
med elektorer som möjliggör för 
en enda delstat att avgöra hela 
valet, om så är med mycket liten 
marginal. 

521



Hotet att ännu ett val ska avgöras 
av advokater och domare finns 
också kvar. President Donald 
Trump sa till och med nyligen att 
han ”tror att valet hamnar i 
Högsta domstolen, och då är det 
viktigt att vi har nio domare där.” 
Han syftade på Amy Coney 
Barrett, den konservativa domare 
som han just hade nominerat och 
som häromdagen svors in som 
HD-domare. 
Det omtvistade valet 2000 är 
välbekant för Coney Barrett. Som 
28-årig jurist hörde hon till den 
”armé av advokater” som då 
skickades till Florida av 

Bushkampanjen för att stoppa 
omräkningen av röster. 
Det gjorde också två av hennes 
nuvarande HD-kolleger: 
chefsdomaren John Roberts och 
Brett Kavanaugh, som 
nominerades av Trump 2018. 
Om skräckscenariot upprepas och 
Högsta domstolen får välja 
president även 2020 – då ser det 
ut att vara fördel Trump. 
Ingmar Nevéus 

522



Inför 
halloween är 
det covid-19 
som sprider 
skräck i USA
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Coronaviruset hemsöker USA 
med rekordmånga fall inför 
halloween. 

I Chicago får invånarna nya 
restriktioner i stället för bus 
eller godis. 
Enligt en färsk rapport från Pew 
Research är amerikanerna 
faktiskt eniga på en punkt: Att 
pandemin har gjort dem ännu 
mer splittrade inför valet på 
tisdag. 
Skeletten spretar med långa vita 
fingrar från gravstenarna bakom 
gallergrindarna i de välmående 
grannskapen i Gamla stan och 
Lincoln Park i centrala Chicago. 
Pumporna är på plats. 
Spindelväven likaså. 
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Men ett par statyer har försetts 
med munskydd och i några 
fönster hänger skyltar som 
uppmanar folk att hålla sig 
hemma och säkra. Halloween 
2020 liknar ingenting annat. 
Prognosen för lördagskvällen är 
ödslig, grå och kall. 
Delstaten Illinois guvernör, 
demokraten J B Pritzker, har 
precis presenterat nya, hårda 
restriktioner för umgänget i 
storstaden. Krögarna måste 
minimera antalet sittande gäster, 
och mat och dryck kan endast 
serveras utomhus, i höstkylan. 

Själva halloweenfirandet är inte 
officiellt inställt, men i en storstad 
som Chicago råder omfattande 
begränsningar. Några parader 
med busiga barn blir det inte tal 
om, när folksamlingar måste 
begränsas till sex personer. 
– Vi kommer inte att låta våra 
barn gå runt och knacka dörr. Vi 
ska ses utomhus med några 
vänner och öppna bagageluckorna 
och låta barnen gå från bil till bil 
och samla godis, så det ändå blir 
lite fest, säger Whitney, som är 
mamma till de fyraåriga 
tvillingarna Ben och James. 
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Vi möter flera föräldrar som är 
tveksamma till att uppge sina 
efternamn för journalister, 
däremot pratar de gärna utförligt 
om pandemin och halloween. 
– Det är en spänd situation i USA 
just nu. Jag tycker att barnen är 
mycket bättre på att anpassa sig 
än vad många vuxna är, säger 
Stephanie.  
Hon är mamma till femåringen 
Alex, som ska klä ut sig till drake 
den här helgen. 
– Vi vet inte riktigt hur det ska bli 
med halloween. Men vi vet att 
några grannar ska försöka kasta ut 
godis till barnen, så vi ska gå dit. 

Det är smittspridningen av 
coronaviruset som sprider skräck 
den sista helgen i oktober i USA. I 
torsdags konstaterades 89 000 
nya fall av covid-19 – nytt rekord 
för en enda dag.  
Större testkapacitet är långt ifrån 
den enda förklaringen: I till 
exempel Chicago har antalet 
patienter som behöver vårdas på 
sjukhus för covid-19 ökat kraftigt 
den senaste månaden. Liknande 
rapporter kommer från många 
delar av USA.  
Därför blir det mer fokus på 
munskydd än maskeraddräkter 
under den här helgen. 
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– Detta är inte en politisk symbol, 
det är ett IQ-test, säger Bob 
Habes, och pekar på sin svarta 
mask.  
Han får avlägsna den tillfälligt, 
när han ska njuta av ett sista glas i 
baren inför nedstängningen av 
kvarterskrogen Marge’s Still. Han 
är djupt irriterad över folk som 
tycker att deras frihet inskränks 
av restriktionerna i pandemin. 
– Mina kusiner och farbröder dog 
i Europa när de slogs för USA:s 
frihet. De skulle inte haft några 
problem med att ta på sig 
munskydd eller avstå från att äta i 
en restaurang, säger han. 

Han och hans hustru Cathy Habes 
är djupt bedrövade över hur 
Donald Trump har hanterat 
covid-19. 
– Det har varit fruktansvärt. Vi 
har förlorat en kvarts miljon 
amerikaner. Trump borde ha 
föregått med gott exempel och 
haft på sig munskyddet. Alla i 
extremhögern gör ju som han gör, 
säger hon. 
Makarna Habes åsikter kan inte 
beskrivas som särskilt 
kontroversiella i en välmående 
stadsdel i utpräglat demokratiska 
Chicago. I de här trädgårdarna 
kan Trumpskyltar uppfattas som 
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mer skrämmande än häxor och 
döskallar. 
Pandemin har blivit mycket mer 
politisk i USA än i många andra 
länder. Det visar en rapport från 
Pew Research, som publicerades 
tidigare i veckan. Även i Sverige är 
stödet för coronastrategin högre 
bland väljare som gillar 
regeringen än bland väljare som 
står bakom oppositionen. Men 
avståndet mellan grupperna är 
ganska litet, jämfört med den 
stora klyftan i USA.  
Tre av fyra Trumpanhängare 
tycker att USA har klarat 
virusutbrottet bra, inte ens en 

tredjedel av de övriga väljarna 
instämmer. Själva mätningarna i 
studien genomfördes under 
sommaren, innan 
smittspridningen tog ny fart i 
september-oktober.  
På en punkt råder en stor enighet 
över partigränserna i USA. Tre 
fjärdedelar av amerikanerna säger 
att pandemin har bidragit till 
splittringen i landet. I många 
andra jämförbara länder, 
däribland Sverige, tycks hotet från 
viruset ha dämpat polariseringen. 
Resultatet är i samklang med 
tidigare mätningar från Pew 
Research, som visat att det finns 
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en utbredd pessimism om 
splittringen i landet. 
I Chicago kan utmattningen dock 
förena en och annan över 
partigränserna. 
Borgmästaren Lori Lightfoot har 
frågasatt de senaste 
restriktionerna, trots att hon är 
demokrat och partikamrat med 
Illinoisguvernören J B Pritzker. 
Hon befarar att de nya halloween-
restriktionerna blir dödsstöten för 
många barer och restauranger. 
Lisa Vakulin-Rose som är chef på 
Marge’s Still vet inte hur det ska 
gå, när reglerna återigen stramas 
åt. 

– Vi hade precis fått lov att hålla 
öppet efter midnatt och nu måste 
vi dra ned igen, konstaterar hon. 
– I våras klarade vi oss ändå 
ganska bra eftersom vi kunde ta 
särskilda lån. Men nu finns inte 
den möjligheten. Vi vet inte hur 
det ska gå den här gången. Men 
jag kan inte säga vad som är rätt 
eller fel, jag förstår att det är svåra 
beslut. 
Det är uppenbart att pandemin 
skapat dramatik på upploppet av 
valrörelsen.  
Donald Trumps stödtrupper 
försöker marknadsföra 
presidenten som ”Stålmannen” 
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efter hans närkamp med viruset i 
början av oktober. ”Var inte rädd 
för covid”, twittrade Trump, när 
han återhämtade sig från 
sjukdomen, efter att ha fått 
avancerad läkarvård och 
medicinering. Det uttalandet 
väckte starka reaktioner. 
Mycket talar ändå för att viruset 
förblivit en börda för presidenten, 
som länge tonade ned riskerna 
med viruset, och också gjort en del 
häpnadsväckande uttalanden om 
möjligheterna att till exempel 
bekämpa smittan med 
desinfektionsmedel. Enligt Bob 
Woodwards biografi ”Rage” var 

Donald Trump tidigt medveten 
om farorna med covid-19 och vad 
som stod på spel för USA och 
världen. Men han tonade ned 
risken för att inte skrämma 
väljarna. 
I stället hamnade han i utdragna 
konflikter med flera guvernörer 
ute i delstaterna. Han har inte gått 
oskadd ur de striderna. I Illinois 
grannstat Wisconson – som är en 
av de vågmästare som kan avgöra 
det amerikanska presidentvalet – 
tycks stödet för Joe Biden ha 
stärkts under höstens 
virusutbrott. 
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Samtidigt har den snart 78-årige 
presidentkandidaten har 
hämmats indirekt av pandemin. 
Biden har inte kunnat hålla några 
storslagna valmöten sedan början 
av mars. Även om han befinner 
sig på turné under den allra sista 
veckan, är hemlighetsmakeriet 
runt hans olika framträdanden 
ganska stort, och det är svårt att 
uppbåda riktig glöd i kampanjen. 
Men i Lincoln Park får han god 
draghjälp av lokalbefolkningen. 
”Passa dig för domen – rösta den 
3 november”, lyder budskapet 
från ett stort fönster. På trappan 
tronar en docka i naturlig storlek 

som ska föreställa Ruth Bader 
Ginsburg, den nyligen framlidna 
ledamoten i Högsta domstolen. 
– Hon har suttit där de senaste två 
veckorna. Vi har bara fått positiva 
reaktioner. Folk tycker att det är 
kul, säger upphovsmannen 
Sebastian Sacre. 
Han tvekar inte en sekund om vad 
som skrämmer honom mest i 
månadsskiftet oktober-november 
år 2020: 
– Det är bara några dagar kvar till 
presidentvalet. Och vi vet inte om 
vi har fyra år till av galenskap 
framför oss. 
Karin Eriksson 
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karin.eriksson@dn.se 
Fakta. Så stor är 
splittringen
Amerikanerna är mer splittrade än 
medborgare i andra länder när det 
gäller hanteringen av pandemin. 
Det visar Pew Researchs 
sammanställning av attityder i 
tretton länder, från Sverige till 
Australien. 
76 procent av republikanerna 
tycker att landet har klarar 
virusutbrottet bra. 
Bara 29 procent av Trumps 
motståndare instämmer. 

Inget annat land i mätningen har 
en lika stor klyfta som USA mellan 
väljare som stöder regeringen och 
väljare som står bakom 
oppositionen. 
Amerikanerna är ense om att 
pandemin har bidragit till 
splittringen i nationen. Bara 18 
procent av de tillfrågade tycker att 
USA har förenats i kampen mot 
coronaviruset. 77 procent uppger 
att befolkningen är mer splittrad 
än tidigare. Det är högre än i 
något av de andra 
I Sverige uppger 58 procent av de 
tillfrågade att landet har blivit mer 
enat i kampen mot covid-19. 
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Källa: Pew Research

Faktas. Coronakrisen 
i USA
I torsdags rapporterades omkring 
89 000 nya fall av covid-19 i USA, 
vilket var nytt rekord för en enda 
dag. Sammantaget har nio 
miljoner amerikaner smittats av 
viruset.Just nu vårdas omkring 46 
000 personer på sjukhus runtom i 
USA. 
Över 228 000 personer har hittills 
avlidit i covid-19. 
Källa: New York Times, The Covid 
Tracking Project, Washington Post

Risk att valet 
åter avgörs i 
domstol
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Ska Högsta domstolen avgöra 
ännu ett USA-val, precis som år 
2000? I nyckelstaten 
Pennsylvania beordras 
valförrättare nu att lagra sent 
inkomna röster – i väntan på att 
HD bestämmer om de ska 
räknas eller ej. De undanlagda 
rösterna kan bli avgörande. 
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Presidentvalet 2020 är redan det 
mest juridiskt omstridda 
någonsin, trots att flera dagar 
återstår till valdagen på tisdag. 
Hundratals rättstvister pågår 
redan i de flesta av USA:s 
delstater. 
Demokraterna och deras 
advokater kämpar för att så 
många sent inkomna röster som 
möjligt ska räknas, väl medvetna 
om att de har ett övertag bland 
dem som poströstar. 
Republikanerna å sin sida vill att 
rösträkningen ska avslutas 
snabbt. Donald Trump själv 

räknar med hjälp från 
domstolarna i den här frågan. 
När Högsta domstolen samma 
dag tog upp ett fall från 
vågmästarstaten Pennsylvania 
sågs det som en seger för 
Demokraterna och Joe Biden. HD 
avvisade en begäran från 
Republikanerna i delstaten, som 
ville att poströster som kommer in 
efter vallokalernas stängning på 
tisdag kväll inte ska räknas. 
I ett tidigare beslut hade 
Pennsylvanias högsta domstol 
sagt att poströster som inkommer 
senast den 6 november ska 
räknas, förutsatt att de är 
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poststämplade senast på 
valdagen. 
Men kanske är det för tidigt för 
Bidenkampanjen att ropa hej. 
För de tre mest konservativa HD-
domarna hade avvikande mening 
och gör klart att de kan vilja ta 
upp frågan igen. Domaren Samuel 
Alito skriver att det är ”ytterst 
troligt” att delstatsdomstolens 
beslut strider mot USA:s 
konstitution. 
Med andra ord: ingen vet i nuläget 
om de röster som kommer in 
under de tre ”extra dagarna” ska 
räknas eller inte. Det beror på om 

Högsta domstolen tar upp fallet 
igen, och vad den i så fall beslutar. 
Kathy Boockvar, som är den 
högsta ansvariga för valet i 
Pennsylvania, har redan sänt ut 
instruktioner till vart och ett av 
delstatens 67 counties. Hon ber 
dem separera röster som kommer 
in från valdagens kväll och till den 
6 november från övriga röster. 
Pennsylvania med sina 20 
elektorsröster är den delstat som 
har störst chans att bli tungan på 
vågen och avgöra hela valet. 
Relativt troligt är ett läge där 
Trump leder valet i Pennsylvania 
knappt på tisdag kväll – så knappt 
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att de förseglade, sent inkomna 
rösterna kan förväntas förändra 
resultatet till Bidens fördel, givet 
att hans väljare är mer benägna 
att poströsta. 
Allt kan då hänga på huruvida 
dessa röster ska räknas eller inte. 
Ingmar Nevéus 

Varningen – 
Facebook kan 
vara på väg att 
skapa ett nytt 
valkaos
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Presidentvalet 2016 ledde till en 
global kritikstorm mot 
Facebook.  
Sedan dess har företaget 
lanserat hundratals reformer, 
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anställt tusentals moderatorer 
och säkerhetspolitiska experter, 
sjösatt dussintals projekt för att 
stärka sin moraliska 
framtoning.  
Inför valet på tisdag lovar 
Facebook att ”vi är ett annat 
företag nu”. Men kritiker säger 
att det inte stämmer. 
å Facebook kallas perioden efter 
det förra presidentvalet i USA 
”The Crisis”. Krisen med stort K.  
Det syftar inte på själva 
valresultatet, utan på den 
förtroendekris som drabbade 
Facebook efter ett val där de 
beskylldes för att ha skapat en 

plattform som riskerade att leda 
till en kollaps för demokratin i 
USA. 
Facebook har nu ägnat fyra år åt 
reformer och åtgärder för att 
undvika att samma sak händer 
den 3 november. 
Så hur mår den amerikanska 
demokratin fyra år senare? 
Enligt flera experter DN har talat 
med ligger den på 
akutmottagningen, där den får 
konstgjord andning och i bästa fall 
klarar sig året ut. 
Enligt USA:s egna 
säkerhetspolitiska experter är det 
främsta hotet mot ett rättvist och 
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demokratiskt val på tisdag inte 
några utländska 
påverkanskampanjer, utan 
information som sprids av 
amerikanerna själva, på de största 
sociala plattformarna som 
Facebook. 
Joe Biden påstod nyligen, i ett 
rasande angrepp på plattformen, 
att Facebook blivit ”landets värsta 
spridare av felaktig information 
om röstprocessen”. 
– Vi befinner oss i ett värre läge 
inför det här valet än vi gjorde då, 
säger Emily Bell, medieforskare 
på Columbia University, till DN. 

Facebook tycker att kritiken är 
orättvis. I slutet av oktober har jag 
ett videosamtal med Neil Potts, 
som är chef för public policy på 
Facebook. Han poängtera de 
enorma satsningar som gjorts på 
reformer och åtgärder sedan 
2016.  
– Vi har rekryterat 35 000 
personer som arbetar med 
säkerhetsfrågor, 15 000 som 
jobbar med att granska innehåll 
och vi har arbetat med 200 andra 
nationella val sedan 2016, vilket 
gett oss ovärderliga lärdomar, 
säger Neil Potts till DN. 
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Under året har Facebook 
exempelvis kommit med besked 
att de förbjuder all politisk 
annonsering veckan inför valet; de 
har infört strikta regler för att 
stoppa annonser med felaktig 
information när det gäller 
exempelvis vallagar och valdatum; 
om en kandidat delar ett inlägg 
där de utropar sig till segrare, 
trots att det inte stämmer, så 
förses inlägget med en varning 
och en informationsrad om den 
verkliga vinnaren. Hårdare 
restriktioner har införts på inlägg 
med våldsuppmaningar eller 

vokabulär som tycks hämtad från 
militären. 
I slutet av oktober blev det även 
klart att Facebook, efter tre års 
klagomål, förbjuder alla konton 
kopplade till den våldsbejakande, 
högerextrema 
konspirationsrörelsen QAnon. De 
förbjuder även alla inlägg och 
konton som öppet förnekar 
Förintelsen, trots att Zuckerberg 
tidigare försvarat dessa med 
yttrandefrihetsprinciper. 
Företaget lyfter även fram en 
landsomfattande kampanj för att 
registrera nya väljare, som enligt 
Facebook hjälpt 4,4 miljoner 
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amerikaner att registrera sig för 
ett rösta. Initiativet genomfördes 
trots att republikaner i sex av 
USA:s delstater försökte stoppa 
kampanjen. 
Neil Potts på Facebook beskriver 
även det ”center för valintegritet” 
som företaget upprättat, där just 
dessa frågor granskas och 
hanteras dygnet runt. 
Men många av Facebooks kritiker 
menar att de allvarligaste 
problemen med plattformen inte 
bara överlevt, utan förvärrats 
sedan 2016. 
– Facebook är fortfarande den 
viktigaste plattformen för politisk 

information i USA. De är särskilt 
dominanta just bland äldre 
väljargrupper, som dels röstar i 
högst utsträckning och dels är den 
grupp som sprider mest felaktig 
information, säger Emily Bell. 
Hon är medieforskare på 
Columbia University i New York 
och var tidigare digital chef på 
The Guardian. Bell har granskat 
de här frågorna längre än de 
flesta. Vi sågs för fem år sedan i 
San Francisco, när hon 
presenterade en rapport med 
titeln ”Lögner och viralt innehåll”. 
Där kartlades hur Facebooks blivit 
en plattform för desinformation 
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med tydlig politisk agenda. 
Samma år besökte jag Facebooks 
högkvarter och gjorde intervjuer 
med flera av de ingenjörer som 
styrde över Facebooks centrala 
nyhetsflöde, news feed. Då fanns 
det inte många på Facebook som 
talade öppet om några etiska eller 
demokratiska överväganden när 
det gällde plattformens innehåll. I 
stället upprepades mekaniskt 
samma svar: ”Vi ger bara 
användarna det de vill ha”. 
Men efter Trumps valseger 2016, 
då vilseledande annonser 
publicerats på Facebook, började 
hela världen rikta kritik mot 

plattformen som hemvist för 
skadlig politisk information. 
Mark Zuckerberg försökte initialt 
vifta bort kritiken med att påstå 
att det var ”alldeles galet” att 
skylla djupgående problem med 
amerikansk demokrati på 
Facebook. Men snart bytte han 
tonläge. 
Under det kommande året bad 
såväl Zuckerberg, som åtminstone 
30 högt uppsatta chefer på 
Facebook, offentligt om ursäkt för 
misstagen de gjort inför 
presidentvalet 2016. 
– Vi vet att folk inte vill utsättas 
för lögner på vår plattform. Det är 
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något vi tar ansvar för till hundra 
procent, sade Chris Cox, 
Facebooks produktchef, när jag 
besökte företagets årliga 
konferens F8 ett par månader 
efter det förra presidentvalet. 
Den globala svallvågen av kritik 
mot Facebook fick ibland ett enögt 
fokus på ryska 
påverkanskampanjer och den 
brittiska firman Cambridge 
Analytica, som haft relativt 
triviala roller i det amerikanska 
presidentvalet. Enligt Emily Bell 
är det verkliga problemet att 
Facebook fortsätter vara det bästa 
verktyg som uppfunnits för 

auktoritära regimer som vill 
sprida propaganda, 
desinformation, antivetenskapliga 
myter, våldsuppmaningar, 
konspirationsteorier och lögner 
om dissidenter och motståndare. 
I rapporten ”The Global 
Disinformation Order” från 
Oxforduniversitets Internet 
institute skriver Samantha 
Bradshaw och Philip Howard att 
Facebook fortfarande är den 
enskilt värsta plattformen när det 
handlar om politiker som sprider 
felaktig och skadlig information 
globalt. I 56 av de 70 länder där 
regimer orkestrerat manipulativa, 
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digitala propagandakampanjer de 
senaste åren var Facebook den 
viktigaste plattformen. 
Inför presidentvalet går det 
knappt en vecka utan att en 
framstående politiker eller aktivist 
varnar för att Facebook kan bidra 
till den amerikanska demokratins 
kollaps. 
Efter kritikstormen 2016 sjösatte 
produktchefen Chris Cox ett 
omfattande projekt för att stoppa 
skadlig information, kallat 
Common Ground. Omfattande 
forskning genomfördes för att 
spåra hur plattformen spär på 
polarisering och radikalisering. 

Slutsatserna var alarmerande. 
Monica Lee, en forskare på 
Facebook som arbetade med 
utredningen, konstaterade att det 
var plattformens egna algoritmer 
som gynnade extremism. ”Våra 
rekommendationssystem 
förvärrar problemet” sade Lee till 
Facebook. De lade fram en rad 
förslag för ambitiösa reformer 
som kunde tämja problemen. 
Mark Zuckerberg fattade beslutet 
att inte vidta några åtgärder. 
Enligt Wall Street Journal 
övertygades han av Facebooks 
policychef Joel Kaplan, tidigare 
rådgivare till George W Bush, som 
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sade att reformerna skulle leda till 
en kritikstorm från amerikanska 
högerröster. 
I somras orkestrerade mer än 1 
000 amerikanska företag en 
gemensam annonsbojkott mot 
Facebook för att rikta 
uppmärksamhet mot företagets 
problem att ta itu med hatiska 
budskap, våldsuppmaningar, 
rasism och konspirationsteorier. 
Kritiken mot företaget har spridit 
sig så brett att den stundtals blir 
tendentiös. I en omtalad ny 
dokumentärfilm, ”Social 
dilemma”, framstår det emellanåt 
som om världens alla problem 

börjar och slutar med Mark 
Zuckerberg.  
Men det är betydligt svårare för 
Facebook att slå ifrån sig den 
högljudda kritik som kommer från 
deras egna anställda. 
”Jag tror vi är på väg mot ett 
problematiskt scenario där 
Facebook används för att 
aggressivt förstöra legitimiteten i 
det amerikanska valet, på ett sätt 
som aldrig tidigare varit möjligt”, 
skrev en Facebook-anställd på 
företagets interna 
diskussionsplattform Workplace 
nyligen. 
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Under sommaren var det flera 
anställda som lämnade Facebook i 
öppen protest mot det de såg som 
medveten tafatthet gentemot de 
demokratiska hoten inför valet i 
USA. 
Efter att Mark Zuckerberg 
försvarat ett inlägg av Donald 
Trump som många tolkat som en 
våldsuppmaning avgick 
dataforskaren Ayodele Odubela, 
med förklaringen att hennes chef 
”vägrat göra något åt hatet och 
våldet som hyllas av presidenten 
på Facebook”.  
Den hårdaste kritiken kom från 
Sophie Zhang, som arbetat med 

att övervaka demokratiska val och 
internationell stabilitet på 
Facebook, ett område de internt 
kallar ”samhällsintegritet”.  
Zhang lämnade Facebook i 
september med ett avskedsbrev 
där hon förtvivlat skrev om hur 
Facebook vägrat vidta viktiga 
åtgärder för att stoppa 
odemokratiska processer i 
valkampanjer och våldsamma 
globala konflikter: 
”Under tre år på Facebook har jag 
sett otaliga försök av utländska 
regimer som försöker missbruka 
plattformen för att vilseleda sin 
egen befolkning. Jag vet nu att jag 
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har blod på mina händer”, skrev 
Zhang. 
Till skillnad från presidentvalen i 
USA har de flesta av de konflikter 
som Zhang övervakade inte varit 
föremål för globala debatter. De 
ägde rum i länder där få globala 
medier har korrespondenter: hon 
beskrev hur auktoritära politiker i 
Honduras, Bolivia och 
Azerbajdzjan exploaterat 
Facebook för vilseledande 
propaganda, våldsuppmaningar 
och smutskastning av dissidenter, 
ofta med hjälp av falska konton 
och bottar. I den mån Facebook 
alls åtgärdade problemen var det 

”mestadels motiverat av PR”, sade 
Zhang. 
Jag frågar Neil Potts hur han 
reagerade på Sophie Zhang brev 
om Facebooks ”blodiga händer”. 
– På sätt och vis kan jag uppskatta 
att hon skrev brevet, för hon 
uppmärksammar många av de 
frågor som är viktiga för oss. Men 
jag håller inte med henne om 
analysen personligen. Det finns en 
bild av att Facebook bara agerar 
när något blir ett PR-problem, 
snarare än ett problem på fältet. 
men det håller jag inte med om. 
Jag har jobbat med de här 
människorna och det är snarare så 
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att det ofta är en snårig 
beslutsprocess, säger Potts. 
Även om det amerikanska 
presidentvalet inte slutar med 
utbrett valfusk, våldsamheter eller 
inbördeskrig så väntar nästa år en 
närmast oöverskådlig mängd av 
liknande utmaningar. 
70 nationella val äger rum i länder 
där Facebook är verksamma det 
kommande året. Ska Facebook 
bygga nya ”center för 
valintegritet” i samtliga dessa 
länder? Neil Potts säger att de helt 
enkelt är tvungna att göra det.  
– Vi har redan erfarenhet av 200 
valprocesser, säger han. 

Det handlar om en demokratisk 
verksamhet av en omfattning som 
tidigare bara utförts, med blandad 
framgång, av världens mest 
luttrade diplomater och 
säkerhetspolitiska experter, på 
underrättelsetjänster och 
internationella institutioner som 
FN, Världsbanken och tunga 
organisationer som Open Society 
eller Tyska Marshallfondens 
Alliance for Securing Democracy. 
Hur ska ett kommersiellt företag, 
vars främsta kompetens är att 
optimera det digitala landskapet 
för annonsförsäljning, lyckas 
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jonglera hela världens politiska 
konflikter på en och samma gång? 
Enligt företagets kritiker har de 
helt enkelt tagit sig vatten över 
huvudet. 
– Det finns absolut ingen 
anledning att tro att ett 
vinstdrivande företag skulle vara 
intresserade av det allmännas 
bästa, säger författaren Masha 
Gessen på en konferens om 
desinformation och propaganda 
på Columbia University. 
I filosofen Hannah Arendts 
klassiska bok ”Totalitarismens 
ursprung” 1951 beskrev hon hur 
en auktoritär ledare kan 

kontrollera folket. Det behöver 
inte ske genom att censurera 
nyhetsmedier, utan det kan vara 
mer effektivt att sprida 
information som gör folk så 
förvirrade att inget längre verkar 
ha någon betydelse. De skapar 
därmed en värld där ”ingenting är 
sant och allting är möjligt”, som 
Arendt uttryckte det. 
Den brittiske journalisten Peter 
Pomerantsev använde just den 
formuleringen som titel på en bok 
där han skildrade det offentliga 
samtalets kollaps i Vladimir 
Putins Ryssland. Putin har 
förmodligen varit den politiska 
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aktör som använt en sådan 
mediestrategi skickligast i vår tid. 
Med hjälp av internet och sociala 
medier finns det möjligheter att 
vilseleda folket som Arendt aldrig 
hade kunnat föreställa sig. 
Under de senaste fem åren har 
Donald Trump lärt oss att samma 
taktik fungerar strålande i dagens 
USA. Genom att pumpa ut så 
mycket motsägelsefull och 
förvirrande information som det 
bara går blir folket till slut så 
förvirrade att det blir svårt att 
ställa dig till svars för någonting. 
Medieprofessorn Jay Rosen på 
New York University säger att 

Trumps mål är att ”fabricera 
förvirring”, i en egen variant på 
Putins mediestrategi. 
– Det är slående hur mycket USA 
påminner om Ryssland efter bara 
fyra år med Trump. Vi har blivit 
ett land där ingen litar på 
någonting och där en majoritet 
ifrågasätter demokratins 
hörnstenar, säger Emily Bell. 
Skulle det ha kunnat hända utan 
Facebook? 
– Det skulle inte ha kunnat ske 
utan ett radikalt skifte i politisk 
kommunikation. Där har sociala 
medier varit den viktigaste 
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faktorn. I synnerhet Youtube och 
Facebook.  
Inför ett presidentval som allt mer 
framstår som ett existentiellt 
vägskäl för amerikansk demokrati 
säger nu tre av fyra amerikaner nu 
att de tror att valet kommer att gå 
orättvist till.  
Det är kanske det enda som båda 
sidorna är överens om inför 
tisdagens val. 
Martin Gelin 
Fakta. Åtgärder av 
Facebook

Inför presidentvalet i USA har 
Facebook förbjudit all politisk 
annonsering, veckan inför valet. 
De ska stoppa alla annonser med 
felaktig information när det gäller 
vallagar och inför ett 
varningssystem för inlägg där en 
kandidat utropar sig till segrare i 
förskott. 
Hårdare restriktioner införs för 
inlägg med våldsuppmaningar 
eller militär retorik. 
Enligt kritiker fortsätter plattformen 
att sprida skadlig information, 
antivetenskapliga myter, gynna 
våldsbejakande extremister och 
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ignorerat varningar från företagets 
egna experter. 

35 000
personer har rekryterats av 
Facebook för att arbeta med 
säkerhetsfrågor. Ett särskilt 
“center för valintegritet” har också 
upprättats. 

Samkönade 
vigdes i militär 
ceremoni
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Taiwan. Två kvinnor blev de första 
officerarna att gifta sig med sina 
samkönade partners vid en stor 
militär bröllopsceremoni i Taiwan 
på fredagen. Händelsen ses som 
en milstolpe för hbtq-rättigheter i 
Asien. Totalt vigdes 188 par, och 
försvarsdepartementet kallade det 
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för en ”öppen och progressiv” 
handling. 
– Jag hoppas att homosexuella 
ska synliggöras så att folk förstår 
att vi också är en del av vardagen, 
sade major Wang Yi som brast ut i 
tårar efter att ha mottagit sitt 
äktenskapsbevis. 
TT-AFP-Reuters 

Kanarieöarna 
kräver negativt 
test
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Spanien. Kanarieöarna inför ett 
krav för turister som ska besöka 
öarna att uppvisa ett negativt 
coronatest. Den nya lagen innebär 
att besökare över tolv år måste 
uppvisa ett negativt test, som får 
vara max 72 timmar gammalt, på 
sitt bokade hotell. 
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– Det är lösningen. För att skydda 
öarna, våra turister och invånare, 
säger Yaiza Castilla, turistchef på 
Kanarieöarna till Reuters. 
Lagen väntas träda i kraft runt 
den 10 november, enligt 
researrangören TUI som varit 
förberedd på beslutet. 
TT 

Kräver rättvisa 
för avstängda 
studiekollegor
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

I Belarus huvudstad Minsk har 
hundratals personer 
demonstrerat för studenternas 
rätt att strejka. Många av de 
studenter som tidigare deltog i 
en strejk mot diktatorn 
Aleksandr Lukasjenko har blivit 
utskrivna från universitetet.  
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– Den som har deltagit i olagliga 
demonstrationer förlorar sin rätt 
att studera. De kan skickas till 
armén eller ut på gatan – men de 
ska förlora sin studieplats, 
meddelade Lukasjenko. 
När universitetsledningarna i 
Minsk på fredagen började gå till 
handling svarade studenterna 
med nya strejker och 
demonstrationer. Samtidigt har 
arbetare på bland annat Belaz-
fabriken, krävt att deras 
arbetskamrater som fått sparken 
ska få tillbaka sina jobb. 
Fabriksledningen avskedade 

arbetare som deltog i 
generalstrejken på måndagen.. 
På Universitet för 
informationsvetenskap i Minsk 
blev en student som varit med och 
organiserat strejken i måndags 
gripen. Samtidigt fortsätter både 
studenter och lärare på 
Universitetet för 
språkvetenskaper i Minsk att 
strejka. En lärare har gripits. 
Anna-Lena Laurén 
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Inget 
traktamente i 
parlament
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

EU. EU-parlamentet stryper 
pengaflödet för att få sina 
ledamöter att verkligen stanna 
hemma under pågående 
coronakris. 
Den avdelning i Bryssel som 
hanterar dagstraktamenten 
kommer att vara stängd under 
hela november, rapporterar 

nyhetssajten Politico Europe, med 
hänvisning till ett internt 
meddelande till ledamöterna. De 
enda som kommer att kunna få ut 
pengar – motsvarande 3 300 
kronor om dagen – är de 
ledamöter som sitter som 
mötesordföranden eller deltar i 
viktiga kompromissförhandlingar 
med ministerrådet. 
TT-Reuters 
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Ekonomen 
som anser att 
pengar visst 
växer på träd
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Aldrig tidigare har världens 
regeringar skuldsatt sig så 
djupt som under coronakrisen. 
Det kvittar, säger professor 
Stephanie Kelton, författare till 
bästsäljaren 
”Underskottsmyten”. Staten 

behöver aldrig oroa sig för att 
pengarna ska ta slut. I en 
exklusiv intervju med DN 
berättar den amerikanska väns-
terns mest stridbara ekonom 
om sitt recept för att få 
världsekonomin ur viruskrisen. 
MMT, Modern Monetary Theory. 
Det låter som ett kursmoment för 
doktorander i makroekonomi 
snarare än något som får blodet 
att rusa bland amerikanska 
senatorer. Kanske inte heller 
något som säljer hundratusentals 
böcker världen över. 
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Men med Stephanie Kelton har 
denna obskyra teori faktiskt blivit 
en kioskvältare. 
Hennes bok ”Underskottsmyten” 
kom ut i somras och tog sig direkt 
in på New York Times 
bästsäljarlista. Nu översätts den, 
säger Kelton, till dussintals språk. 
Senare i november lanseras 
bokens svenska upplaga. 
Tidigare har hon skakat om 
bakom politikens kulisser. 
Stephanie Kelton var rådgivare åt 
senatorn och presidentkandidaten 
Bernie Sanders. Dessutom 
chefsekonom i senatens 
budgetutskott. 

Det har också retat gallfeber på de 
politiska motståndarna. I 
Resolution 182, som lades fram i 
den amerikanska senaten förra 
året, argumenterade en grupp 
republikanska politiker för att 
USA:s kongress skulle ”erkänna 
sin plikt att fördöma Modern 
Monetary Theory”. 
En kättersk tes, alltså. 
I ett nötskal kan den 
sammanfattas såhär: Det vi kallar 
statsskuld är ingen riktig skuld. 
Regeringen lånar egentligen aldrig 
pengar, och skatteintäkter 
”betalar” inte heller för statens 
utgifter. 
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Allt det där är på låtsas, hävdar 
MMT:s förespråkare. Och det har 
långtgående konsekvenser för hur 
ekonomin borde skötas. 
Stephanie Kelton tar emot DN:s 
videosamtal från sitt hemkontor i 
Setauket på Long Island. Husets 
stora sjötomt, dit DN:s fotograf 
strax anländer, sluttar ned mot 
sundet som skiljer delstaterna 
New York och Connecticut åt. 
– Stater behöver inte ta in skatt 
eller låna för att bekosta sina 
utgifter. Staten skapar alltid nya 
pengar genom att spendera dem. 
Alla utgifter är självfinansierande, 
säger Kelton. 

Hon är alltså fixstjärnan i denna 
oortodoxa ekonomiska 
skolbildning som skapat global 
uppståndelse. I italienska Rimini 
fyllde hon en gång en hel 
basketarena. 
Men i intervjun, precis som i 
hennes bok, finns hela tiden ett 
”vi”. 
”Vi håller inte med 
mainstreamekonomerna..” 
MMT är en ung och marginell 
idéströmning inom 
nationalekonomin. Dess 
medlemmar är en sammansvetsad 
skara, vars uppsatser inte 
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publiceras i de vanliga 
vetenskapliga tidskrifterna. 
Det är en liten motståndsrörelse. 
Många kritiker inom 
ekonomkåren skulle kanske 
använda en mindre smickrande 
beskrivning. Men mer om dem 
senare. 
Det Stephanie Kelton, numera 
professor på universitetet i Stony 
Brook, tar fasta på i sin bok är att 
staten har monopol på att skapa 
pengar. Det skiljer staten från 
varje hushåll och företag i 
ekonomin. 
Om den nationella valutan 
dessutom inte är knuten till värdet 

på guld och inte har någon fast 
växelkurs, då har staten full 
kontroll över pengarna i sin 
ekonomi. Det gäller de flesta 
länder. Dock inte ekonomierna i 
euron. 
Kelton använder sällskapspelet 
Monopols ursprungliga regler som 
metafor. Där står det: ”Banken 
kan aldrig bli bankrutt. Om 
banken får slut på pengar får den 
tillverka så mycket nya pengar 
som behövs av vanligt papper.” 
– Om du för poängställningen i ett 
spel behöver du ju inte ha några 
poäng själv innan du delar ut 
dem. Du skriver bara ner dem. 
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Poängen uppstår ur ingenstans. 
Ungefär så fungerar det när staten 
spenderar pengar, säger hon. 
Att staten har en sedelpress som i 
princip kan spotta ut hur mycket 
pengar som helst låter säkert 
bekant. 
Men om man frågar tjänstemän 
på det amerikanska eller svenska 
finansdepartementet ifall 
sedelpressen används för att 
bekosta sådant som pensioner 
eller vägunderhåll blir svaret 
sannolikt nej. Sedelpressen finns. 
Men den används inte för att 
betala statens utgifter. 

Stephanie Kelton och MMT-
förespråkarna säger att det är fel. 
Enligt ett avancerat resonemang 
kring centralbankernas bokföring 
hävdar de att regeringar i själva 
verket använder sedelpressen hela 
tiden. 
Begreppen budgetunderskott och 
överskott är därför meningslösa, 
hävdar de. Och statsskulden – den 
som i USA nu närmar sig nivåerna 
under andra världskriget – är 
inget lån utan nytryckta pengar i 
räntebärande skepnad. 
I Sverige minns vi ju Göran 
Perssons varnande ord. ”Den som 
är satt i skuld är icke fri”. 
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Han berättade om hur han efter 
budgetkrisen på 1990-talet fick gå 
med mössan i hand till långivarna 
på Wall Street. 
– Löjeväckande! Staten behöver 
inga långivare. Om ingen vill köpa 
statsobligationerna behöver vi 
inte sälja dem. Staten erbjuder 
investerare en tjänst genom att 
skapa en produkt som ger ränta, 
säger Stephanie Kelton. 
Sådana repliker väcker 
omedelbart invändningar om 
skenande inflation. 
Stephanie Keltons svar är att 
inflationen, som ska vara låg och 
stabil även enligt henne, inte 

skapas av sedelpressen utan av 
obalanserad konsumtion. Om 
staten och den privata sektorn 
konsumerar mer än ekonomin 
kan bära skapar det 
prisstegringar. 
Skatt är enligt samma 
resonemang inte ett sätt att 
bekosta offentliga utgifter utan en 
inflationsbroms. Det är dessutom 
ett bättre verktyg än det vi har nu: 
centralbankens styrränta. 
Stephanie Keltons förslag är att 
sluta försöka styra ekonomin med 
räntan och i stället stabilisera den 
med en statlig jobbgaranti. 
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– Vi har alltid föredragit den 
finanspolitiska styråran. Vi håller 
inte med om att de så kallade 
självständiga, trovärdiga 
centralbankerna klarar att 
stabilisera ekonomin i 
konjunkturens upp- och 
nedgångar. 
Hon pekar på Japan. 
Japans erfarenheter visar många 
brister i konventionell 
makroekonomi. Jag fick en gång 
lära mig att stora 
budgetunderskott pressar upp 
räntorna. Men Japan har haft 
stora underskott i flera decennier. 
De har den största statsskulden i 

världen, och centralbanken äger 
halva statsskulden. Det borde 
också skapa inflation, men det gör 
det inte! 
Stephanie Kelton värjer sig 
samtidigt mot beskrivningen att 
MMT förespråkar att staten ska 
trycka massa pengar. 
– Målet är en hälsosam ekonomi. 
Det vi säger är att om det finns 
lediga resurser i ekonomin, om 
det finns människor som vill ha 
arbete, då kan staten lösa det. Det 
handlar om effektiv hushållning 
med de resurser som finns. 
Många gånger låter Keltons 
argument som ekon av den 
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brittiske ekonomen John 
Maynard Keynes idéer kring hur 
stater ska stabilisera 
konjunkturen. 
Men moderna keynesianer, bland 
de mest namnkunniga finns 
ekonomipristagaren Paul 
Krugman, har starka 
invändningar mot MMT. Efter en 
frän debatt som utspelades i New 
York Times och Bloombergs 
spalter fällde Krugman 
kommentaren att Kelton ger 
”kloka råd i ett politiskt 
universum som jag aldrig har 
besökt”. 

Marxistiska ekonomer och 
högerekonomer har förstås inte 
exakt samma invändningar, men 
en röd tråd i kritiken är att MMT 
sägs vara ett pussel mer än 
ekonomisk teori. Paul Krugman 
hävdar att förespråkarna har gjort 
det omöjligt för utomstående att 
lägga hela pusslet. 
Stephanie Kelton säger att hennes 
bok råkade ha perfekt tajmning. 
Stater i världen pumpar ut pengar 
i sina ekonomier på ett sätt som 
knappast har skett förut. 
Statsskulderna skjuter i höjden. 
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Men det finns inget att betala 
tillbaka, säger Kelton. Inget att 
oroa sig för. 
– I USA hotas 40 miljoner män-
niskor av vräkning. 8 miljoner kan 
falla ned i fattigdom. Vad vi 
behöver i USA är ett krispaket i 
multi-multi-
tusenmiljarderklassen, säger 
Stephanie Kelton. 
Carl Johan von Seth 
carljohan.vonseth@dn.se 
Fakta. Stephanie 
Kelton

Född 1969 och professor i 
nationalekonomi och offentlig 
förvaltning vid Stony Brook-
universitetet i delstaten New York. 
Var Demokraternas chefsekonom 
i Senatens budgetkommitté innan 
hon blev rådgivare åt Sanders. 
Stephanie Kelton har blivit utsedd 
till en av de 50 mest inflytelserika 
rösterna i amerikansk debatt av 
tidskriften Politico. Bloomberg 
utsåg henne till en av de 50 
profilerna som definierade året 
2019. 
Bakgrund. MMT
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Modern Monetary Theory, eller 
MMT, är en liten skolbildning inom 
nationalekonomin som grundades 
på 1990-talet. Den rymmer kritik 
mot mer konventionella teorier om 
finanspolitik och penningpolitik. 
Förespråkarna hämtar samtidigt 
inspiration från historiskt 
inflytelserika ekonomer som Abba 
Lerner och Hyman Minsky. 
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Inrikes DN-artiklar 25-31 oktober 2020

Artiklarna i kapitel 1 är ej med här. 
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Jobbet, krogen, 
träningen – 
virusets väg 
kartläggs för att 
stoppa smittan i 
Uppsala
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

På krogen, studentnationen, 
arbetsplatsen, i idrottslaget 
eller hemma. Det är där flest 
covid-19-sjuka i Uppsala tror 

sig ha blivit smittade under 
höstens utbrott. Förra veckan 
blev regionen först i landet med 
striktare råd för att trycka ned 
spridningen. DN följde med 
smittspårarna, timmarna innan 
beskedet blev känt.  
Uppsala. 
Tisdag, klockan är några minuter i 
tolv. Läkaren Mats Martinell 
klickar bort ett inkommande 
telefonsamtal från sin chef.  
– Jag får ringa tillbaka strax, men 
jag vet vad det handlar om. Det 
kommer nog nya råd för Uppsala i 
dag, säger Mats Martinell. 
Han lutar sig framåt i stolen.  
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– Jag tror att man går ut starkt. 
Säger att det inte är bra att gå på 
krogar i Uppsala. Att man ska 
ställa in bjudningar.  
Hans föraning är korrekt. Två 
timmar senare ska det offentlig-
göras att Uppsala som första 
region i landet inför lokala 
restriktioner för att stävja 
smittspridningen. Människor ska 
ytterligare begränsa sitt sociala 
umgänge. De ska inte åka 
kollektivtrafik. Alla bör undvika 
att gå på krogar. 
Det är inte konstigt att Mats 
Martinell på förhand vet vad som 
väntar. För om någon har kunnat 

se tecknen på hur snabbt smittan 
har spridits i Uppsala de senaste 
veckorna, så är det han. 
Han är medicinskt ansvarig för 
enheten för provtagning och 
smittspårning av covid-19 i 
Uppsala. Det är avdelningar som 
just nu tar fler än 5 000 tester i 
veckan, och samtidigt smittspårar 
över 400 personer.  
På en skärm i ett konferensrum 
visar Mats Martinell kartor och 
diagram. Datan visar var folk i 
Uppsala tror att de blivit smittade, 
var de själva kan ha smittat andra, 
och i vilka postnummerområden 
flest testar positivt. 
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Antalet bekräftade fall av covid-19 
i Uppsala har ökat snabbt de 
senaste veckorna. Trots det är 
målet fortfarande att smittspåra 
vartenda sjukdomsfall. Men 
smittoutbrottet pressar 
personalen till max. 
– Vi går på knäna. Om antalet fall 
skulle dubblas igen, då blir det 
svårt, säger Mats Martinell. 
Provtagning och smittspårning 
håller till vid Kungsgärdets 
vårdcentral. På parkeringen 
utanför byggnaden finns två 
provtagningstält, där människor 
får kämpa sig igenom testet med 
en sticka i näsan. 

– Det var verkligen ofräscht, men 
jag var ju lite täppt i näsan så det 
var väl bra ändå, säger Frida 
Gårdenknut, när hon kommer ut 
från testtältet.  
Provsvaren dröjer ett par dygn. 
Därefter får alla som testat 
positivt ett telefonsamtal. En 
smittspårare ringer, kontrollerar 
vad personen har gjort och 
huruvida hen behöver hjälp med 
att informera andra som den 
riskerar att ha smittat. 
Den nya smittspårningsenheten i 
Uppsala inledde sitt arbete i 
somras. Då var de fem som ringde 
alla samtal, nu har de utökats till 
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åtta. Snart kan de vara ännu fler. 
Tillsammans utgör de regionens 
team i en av Sveriges 
huvudåtgärder i kampen mot 
covid-19. 
”Det är ett av våra bästa verktyg 
och det är viktigt med ett bra 
system”, sa statsepidemiolog 
Anders Tegnell när han i augusti 
fick frågor om strategin med 
smittspårning i SVT:s ”Agenda”. 
”Testning och smittspårning är en 
viktig del av hur vi som samhälle 
kan hantera virusspridningen 
under hösten”, skrev statsminister 
Stefan Löfven häromveckan på 
Facebook. 

DN är med när smittspåraren 
Anna Bengtsson inifrån ett trångt 
kontorsrum ringer upp en av dem 
som testat positivt. Tidigare under 
morgonen besvarades inte 
samtalet, men den här gången 
kommer hon fram.  
Personen på andra sidan luren 
tror sig ha blivit smittad på 
arbetsplatsen, där flera andra 
också har insjuknat. I övrigt 
verkar dock smittkedjan vara 
nästintill bruten – förutom 
arbetskamraterna har personen 
bara träffat sin sambo. 
– Det här var ett kort samtal, där 
bara arbetsplatsen blir det viktiga. 
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Och att sambon håller sig hemma. 
Så tydligt brukar det inte alltid 
vara, säger Anna Bengtsson.  
Listorna över var covid-19-sjuka i 
Uppsala tror sig ha blivit smittade 
innehåller små, korta 
livsberättelser. Det står saker som 
”kursfest”, ”fest i Stockholm”, 
”lagfest”, ”golfklubb” och 
”föreläsning”. 
I kolumnerna intill har det angetts 
hur många personer som den 
smittade har träffat, dels före 
första symtom, dels därefter. I 
vissa fall handlar det bara om 
någon enstaka, i andra fall upp 
mot 20 eller 50 personer. 

Mats Martinell skrollar igenom de 
anonymiserade dokumenten. 
Uppgifterna ska användas i 
forskningsprojektet ”Crush covid”, 
en nystartad satsning i Uppsala 
för att snabbt upptäcka och 
bekämpa lokala utbrott. 
I projektet vill regionen och 
universitetsforskare koppla 
samman data från flera källor, 
däribland virusmätningar i 
avloppsvatten. Man vill upptäcka 
smittoutbrott redan innan många 
människor utvecklat symtom och 
kunnat provtas. 
I dagsläget tar det för lång tid 
innan insatser sätts in. 
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– Vi måste korta tiden från 
symtomdebut till kontakt med 
smittspårare. Det allra bästa vore 
om man kunde ha ett tillförlitligt 
snabbtest, säger Mats Martinell.  
I smittspårningen syns tydliga 
mönster. När man ställt frågor till 
530 personer i Uppsala som 
testades positivt vecka 39 till 42 
(den 21 september till 18 oktober) 
uppgav var femte att den troligen 
smittats på arbetsplatsen, medan 
var tredje trodde sig ha blivit 
smittad på krog, studentnation 
eller privat träff. Smittspårarna 
har även upptäckt att ett tiotal 
smittade personer befunnit sig på 

samma bar i centrala Uppsala, 
under en och samma helg. 
– Folk är otroligt coronatrötta 
efter ett par öl, säger Mats 
Martinell. 
Arbetsledaren på 
smittspårningen, Jenny Johansen, 
berättar att man i telefonsamtalen 
ibland måste ställa upprepade 
frågor för att få fram vilka platser 
människor varit på, och hur 
många de träffat.  
– Vi kör på med all kraft vi har. 
Alla i befolkningen är trötta på det 
här, men vi får inte vara det, säger 
hon.  
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Höstens utbrott innebär att 
trycket på provtagning i Uppsala 
är stort. När nya tider släpps så 
bokas de upp på några minuter. 
Testkapaciteten ska utökas, men 
samtidigt har regionen ett mer 
svårbemästrat problem, menar 
Mats Martinell. Det handlar om 
ojämlikheten som finns i vilka 
samhällsgrupper som testar sig 
för covid-19. 
Minst antal tester sett till 
befolkningsmängden görs av 
personer boende i 
socioekonomiskt svagare 
områden, däribland stadsdelar 
som Gottsunda och Gränby. Det 

är samtidigt i dessa stadsdelar 
som störst andel av provsvaren är 
positiva.  
– Personer som bor i dessa 
områden, som är mer 
tätbefolkade, utsätts för en större 
risk att bli smittade, säger han och 
fortsätter: 
– Vi kan heller inte smittspåra 
där, eftersom det hänger på att 
folk testar sig. Utbrotten upptäcks 
för sent, när människor hamnar 
på sjukhus.  
Med stärkta informationsinsatser 
hoppas Mats Martinell att 
provtagningen i stadsdelarna kan 
öka. Starkare data skulle också 
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kunna vara en grund för 
hyperlokala åtgärder. På sikt 
kommer det att behövas, tror han. 
– De nya råden gäller för hela 
Uppsala, men snart måste man 
bryta ned det, kanske på 
postnummernivå. Det skulle 
kunna hjälpa människor att 
snabbt bli mer försiktiga om det 
behövs. I slutändan är det 
befolkningens agerande som 
avgör vilken smittspridning vi har, 
säger Mats Martinell. 
Hugo Lindkvist 
hugo.lindkvist@dn.se 
Fakta. Nya lokala råd i länet

Från och med den 20 oktober är 
lokala råd införda i Uppsala län för 
att minska risken för spridning av 
covid-19. 
Alla som vistas i Uppsala 
uppmanas undvika att resa med 
kollektivtrafik eller andra allmänna 
färdmedel och, om möjligt, 
undvika att ha fysisk kontakt med 
andra personer än dem som man 
bor tillsammans med. 
Dessutom avråds människor från 
att arrangera eller delta i fester 
eller liknande socialt umgänge. 
Även offentliga verksamheter ska 
vidta åtgärder för att minimera 
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antalet besökare vid samma 
tidpunkt. 
Det är Folkhälsomyndighetens 
generaldirektör, Johan Carlson, 
som tagit beslutet om de nya 
råden i samråd med Region 
Uppsalas smittskyddsläkare, 
länsstyrelsen och hälso- och 
sjukvården. ”Vi höjer ribban nu 
under en tvåveckorsperiod för att 
försöka bryta den här trenden 
som man ser i Uppsala och som 
nu också börjat drabba 
sjukvården och därför är 
oroande”, sade statsepidemiolog 
Anders Tegnell på en av 

Folkhälsomyndighetens 
presskonferenser i förra veckan. 
Källa: Folkhälsomyndigheten 
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Myndigheten 
nöjd med 
smittsäkerheten 
under 
högskoleprovet
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

Handsprit, färre provskrivare 
och kontroller utan 
kroppskontakt. Det var några av 
Universitets- och 
högskolerådets åtgärder för att 
hindra smittspridning under 
söndagens högskoleprov. 

– Det har fungerat väl överallt. 
Hade det inte gjort det hade vi 
hört det direkt, säger UHR:s 
provsamordnare Peter Honeth. 
26 614 personer hade anmält sig 
till söndagens högskoleprov – 
ungefär hälften av antalet 
deltagare förra hösten. Det 
begränsade antalet provskrivare 
var UHR:s viktigaste åtgärd för att 
minska risken för smittspridning 
inför provdagen. 
Förutom det nedskalade formatet 
möblerades också lokalerna så att 
deltagarna satt minst en meter 
ifrån varandra. Handsprit fanns 
tillgängligt och vid 
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legitimationskontrollerna undveks 
kroppskontakt. Dessutom såg 
särskilda värdar till att minska 
trängsel vid in- och utpassering. 
På förhand hade UHR öppnat för 
att ställa in prov på orter där 
smittspridningen ökat markant. 
Men trots att antalet nya fall ökat 
på många håll i landet 
genomfördes provet på samtliga 
orter. 
Enligt den nationella 
provsamordnaren Peter Honeth 
flöt dagen på utan problem. 
– Vi har inte hört om några större 
problem runt om i landet, säger 
han. 

Trots smittskyddsåtgärderna tror 
inte myndigheten att risken för 
fusk ökat under höstens prov. 
– Provledarna har till uppdrag att 
ha överblick över deltagarna 
precis som vanligt. Jag tror inte 
att åtgärderna påverkar 
bevakningen. Provledarna har 
fortfarande möjlighet att gå runt i 
lokalen och se efter om något 
avviker, säger Tuula Kuosmanen, 
avdelningschef på UHR. 
Varje provledare får som mest 
bevaka 30 deltagare, men på 
grund av smittskyddsåtgärderna 
var antalet ofta närmare 20 på 
söndagen, vilket gjorde fusk 
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lättare att upptäcka, enligt Tuula 
Kuosmanen. 
Gustav Olsson 
gustav.olsson@dn.se 

Studenter som 
begår brott ska 
lättare kunna 
stängas av
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

Studenter som begått grova 
brott har inte kunnat stängas av 
från högskolor och universitet. 
Det vill regeringen ändra på. 
– Det handlar om utbildningar 
där studenter under 
utbildningen och senare i 
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yrkeslivet möter människor 
som är i beroendeställning till 
dem, säger Matilda Ernkrans 
(S). 
Lunds universitet har under flera 
år velat kasta ut en läkarstudent 
som dömts för våldtäkt mot en 
annan student. Men det var först 
när Högsta domstolen avslog 
överklagandet i april, och 
tingsrättens dom därmed vann 
laga kraft, som studenten kunde 
stängas av. 
Ett annat uppmärksammat fall 
har rört en läkarstudent vid 
Karolinska institutet som dömts 
för barnpornografibrott men som 

inte kunde stängas av eftersom 
brottet inte bedömdes vara 
tillräckligt allvarligt. 
För några år sedan rapporterades 
om en läkarstudent som kunde 
fortsätta sina studier trots att han 
dömts till nio månaders fängelse 
efter att ha misshandlat sin fru. 
Det här vill regeringen ändra på 
och har därför tillsatt en 
utredning som ska förtydliga 
lagen och se över vad som gäller 
när en statlig högskola eller ett 
universitet vill avskilja studenter 
som är ”direkt olämpliga” från en 
utbildning. 
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– Det handlar om utbildningar 
där studenter under sin 
utbildning och senare i sitt 
yrkesliv kommer i kontakt med 
människor som är i 
beroendeställning till dem och där 
deras yrkesroll bygger på att 
människor har förtroende för 
dem, säger Matilda Ernkrans (S) 
som är minister för högre 
utbildning och forskning.  
– Och det kan handla om 
allvarliga fall av brottslighet som 
exempelvis barnpornografibrott, 
grov kvinnofridskränkning och 
våldtäkt. 

En högskola som i dag vill stänga 
av en student från en utbildning 
ska anmäla det till Högskolans 
avskiljandenämnd som sedan 
fattar beslutet. 
– Det har ofta fallit på att 
nämnden inte har kunnat visa att 
det funnits en tillräckligt påtaglig 
risk att studenten ska kunna 
komma att skada en annan person 
eller värdefull egendom under 
utbildningen, säger Matilda 
Ernkrans.  
Därför ska utredaren se över om 
högskolelagen behöver ändras så 
att nämnden får en utökad 
möjlighet att avskilja studenter. 
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Utredningen ska också se om 
belastningsregistret ska kunna 
användas i större utsträckning.  
I dag kontrolleras till exempel 
lärarstudenter när de ska ut på 
praktik. Det har i vissa fall lett till 
att studenter inte har kunnat göra 
praktik efter att det har 
framkommit att de begått brott. 
Vilket i sin tur har lett till att de 
inte kunnat få examen. 
– Därför ska utredaren titta på om 
man ska kontrollera mot 
belastningsregistret redan vid 
antagningen till vissa 
utbildningar, och om en kontroll 
ska införas vid fler 

högskoleutbildningar än lärar-
utbildningen såsom exempelvis 
vård- och omsorgsutbildningen, 
säger Matilda Ernkrans. 
Har inte alla rätt att komma 
vidare i livet, till exempel genom 
att utbilda sig? 
– Så är det ju absolut, man ska ha 
rätt till en andra chans efter att ha 
avtjänat sitt straff. Det är därför 
den här utredningen behövs och 
är så viktig. Den ska ta ställning 
till olika etiska och moraliska 
värden som ställs mot varandra. 
– I grunden har man som student 
rätt till sin utbildning och att få 
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fullfölja den, det är viktigt att 
värna om den rätten. 
Peter Letmark 
peter.letmark@dn.se 
Fakta.

Det ska bli lättare för statliga 
universitet och högskolor att 
avskilja en student från 
högskoleutbildning. 
Därför har regeringen tillsatt en 
särskild utredare för att se över 
regleringen. 
Utredaren ska även ta ställning till 
om utökade möjligheter till 
belastningsregisterkontroll bör 
införas. 

Som särskild utredare har rege-
ringen utsett Ulrika Söderqvist 
som är kanslichef vid Säkerhets- 
och integritetsskyddsnämnden. 
Uppdraget ska redovisas senast 
den 22 oktober 2021. 
Källa: Regeringen 
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Många 
asylsökande 
kvar i landet  
trots avslag
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

Flera tusen av de flyktingar 
som kom till Sverige 2015 och 
som fått avslag har ändå inte 
lämnat landet. 
En stor grupp har avvikit och 
eftersöks av polis. 

Trots politikernas ambitioner att 
fler ska utvisas har möjligheterna 
för asylsökande att gå under jord 
inte minskat – och polisens 
förmåga har inte stärkts, enligt 
gränspolischef Patrik Engström. 
Rekordåret 2015 sökte 163 000 
personer asyl i Sverige. Av dessa 
har 47 000 fått avslag. Hur många 
av dessa som lämnat landet kan 
Migrationsverket inte svara på. 
Däremot vet man att 9 000 
fortfarande är inskrivna hos 
Migrationsverket, bland annat 
efter att ha sökt asyl på nytt. 13 
000 är bosatta i kommuner runt 
om i landet utan att ha 
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uppehållstillstånd. Och ytterligare 
14 000 är avvikna, de har alltså 
gått under jord och försvunnit. 
Forskare på Delegationen för 
migrationsstudier har tidigare 
konstaterat att betydligt färre än 
hälften återvänder självmant vid 
avslag. 
Gränspolisen arbetar inte med 
någon aktiv spaning: 
– Vi registrerar dem som 
efterlysta. Är det så att det 
kommer in tips följer vi upp det. I 
övrigt arbetar vi med vårt 
ordinarie kontrollarbete där vi 
hittar en del av dem, säger Patrik 
Engström, chef vid gränspolisen 

vid Nationella operativa 
avdelningen (Noa). 
Det ordinarie arbetet är de inre 
utlänningskontrollerna, som de 
senaste åren stadigt har sjunkit i 
antal, enligt Patrik Engström som 
en följd av omprioriteringar. 
Kontroller görs bland annat på 
arbetsplatser, i klubb- och 
krogmiljö och i trafiken på tider 
då man vet att personer som 
vistas olovligt i landet är ute och 
rör på sig. Ett problem är 
missbruket av 
samordningsnummer som gör att 
gömda kan skaffa sig alternativa 
identiteter. 
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– Man kan ordna arbete, och även 
olika id-handlingar som gör 
gällande att man har rätt att vistas 
i landet. Vi har inte möjlighet och 
får inte kontrollera fingeravtryck 
vid inre utlänningskontroll, säger 
Patrik Engström. 
Frågan om fingeravtryck utreds 
nu på justitiedepartementet, 
liksom åtgärder mot missbruket 
av samordningsnummer. 
Ett antal länder accepterar 
dessutom bara att ta emot sina 
medborgare om de återvänder 
frivilligt, just nu främst Irak, 
Somalia, Iran och Libanon. Att 

skicka personer dit med tvång går 
inte. 
– Det betyder att personer som 
ska utvisas till dessa länder i stort 
sett själva avgör om en utvisning 
ska kunna genomföras eller inte, 
säger Patrik Engström. 
TT 
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Nio vrak 
framgrävda i 
centrala 
Göteborg
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

Under arbetet med Västlänken 
har totalt nio skeppsvrak hittats 
i centrala Göteborg. De äldsta 
är från 1600-talet. 
På grund av de arkeologiska 
undersökningarna försenas nu 
delar av tågtunneln – och 

kostnaderna ökar med 200 
miljoner kronor.  
Det är under det pågående arbetet 
med tågprojektet Västlänken som 
marinarkeologer har hittat nya 
spår av Göteborgs historia som 
hamnstad. Under det senaste året 
har man grävt fram totalt nio vrak 
vid Packhusplatsen. 
Det handlar om allt från enklare 
lastfartyg till kanalbåtar, som är 
mellan 4 och 20 meter långa.  
Dana Dalicsek, marinarkeolog och 
projektledare, berättar att vraken 
ger en god bild av hur livet såg ut 
för göteborgare på 1600-, 1700- 
och 1800-talen.  
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– Vi har hittat nio vrak, men det 
måste ha varit hundratals små 
båtar och skepp som folk har 
jobbat på eller använt till 
transport. Det visar att människor 
har levt sina liv nära den marina 
miljön, säger han och fortsätter: 
– Det ger oss en bild av vardagen. 
Göteborg är en handelsstad. Man 
känner till Ostindiefararen, men 
det är de här små båtarna som har 
drivit handeln. De har byggt 
ekonomin som ligger bakom att 
staden växte. Det är därför 
Göteborg blev Sveriges andra 
största stad.  

Efter uppgrävning och 
dokumentation blir vraken 
bortflyttade. Men de räddas inte i 
sin fysiska form. I stället 3D-
skannas de och sparas digitalt på 
Arkeologernas hemsida.  
– Vi konserverar inte timret, men 
vi kopierar och konserverar 
informationen. Det ger oss en 
millimeterprecis kopia. Om vi vill 
återskapa dem i framtiden så kan 
vi göra det. Man kan 3D-printa en 
liten modell i en tiondels storlek.  
Dana Dalicsek berättar att den 
marinarkeologiskt mest 
intressanta delen av 
Västlänksprojektet återstår.  
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– Vi har en liten del kvar vid 
Södra Kvarnberget som blir 
utgrävd 2021. Det är den äldsta 
delen av hamnen som stängdes 
under 1700-talet. Där förväntar vi 
oss att hitta flera intressanta vrak 
från 1600-talet. 
Varje gång ett nytt fynd görs 
stoppas arbetet och arkeologiska 
undersökningar inleds. Det har 
fått till följd att byggtiden för 
deletappen Kvarnberget – en av 
fyra delar av Västlänken – 
förlängs från 2021 till 2023. 
Tidsförlängningen innebär också 
en ökad kostnad med 200 
miljoner kronor. 

– Vi visste tidigt i 
planeringsskedet att vi kommer 
att hitta arkeologiska fynd i det 
här området. Därför valde vi att 
inte lägga deletappen som 
tidskritisk. Däremot hade vi inte 
räknat med att undersökningarna 
skulle pågå så länge och därför 
behöver vi nu förlänga byggtiden 
för deletapp Kvarnberget, säger 
Bo Larsson, Trafikverkets 
projektchef för Västlänken. 
Den förlängda byggtiden beror 
också på arbetet med att förstärka 
Götatunneln som Västlänken går 
över vid två ställen.  
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Dock påverkas inte hela 
Västlänkens sluttid. 2026 ska de 
första regiontågen köra längs den 
åtta kilometer långa sträckan, 
varav sex kilometer går genom en 
tunnel. 
Stefan Bjarnefors 
stefan.bjarnefors@dn.se 
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unga män har hittills fått hjälp att 
lämna Malmö för att börja ett nytt 
liv utanför de kriminella 
nätverken. ”Genom att folk får 
hjälp här så förhindrar vi 
skjutningar och sprängningar”, 
säger Anna Kosztovics, som varit 
med ända från starten i Malmö 
2012. 
TT 
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Man fastnade i 
skorsten efter 
fest
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

En man i 30-årsåldern i Gävle 
avslutade sin festkväll på ett minst 
sagt annorlunda sätt. Klockan 
03.47 natten till söndagen fick 
SOS ett samtal från mannen om 
att han satt fast i en skorsten i 
centrala Gävle. Polisen lyckades 
lokalisera mannen till en adress 
och när räddningstjänst och polis 

kom till platsen satt mannen 10–
15 meter ner i en skorsten. 
– Vi vet inte varför han har trillat 
ner i skorstenen, eller vad han 
gjorde på platsen, säger Matilda 
Isaksson, befäl vid polisen. 
Räddningstjänsten skickade ner 
en sele och lyckades få upp 
mannen som trots det långa fallet 
mådde bra. 
TT 
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Få vill stoppa 
familjedaghem-
men
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

Förslaget om etableringsstopp för 
familjedaghem ser inte ut att gå 
igenom. En riksdagsmajoritet är 
emot förslaget och endast 
Vänsterpartiet ger det sitt stöd, 
rapporterar SR Ekot. I juni 
föreslog regeringens utredare att 
nyetableringen av familjedaghem, 

i dagligt tal kallat dagmammor, 
ska stoppas. 
På måndag går remisstiden ut, 
men redan nu står det klart att 
förslaget saknar stöd. SD, M, C, L 
och KD är alla emot ett stopp. 
Regeringspartierna S och MP vill 
inte ge besked om var de står 
innan remisstiden har gått ut. 
TT 
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En epok i graven 
– slut med 
hyrfilm i butik 
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020
Den sista stora 
videobutikskedjan i Sverige, 
Hemmakväll, slutar nu att hyra 
ut film. En epok går därmed i 
graven och fysisk köpfilm kan 
vara på väg bort från 
stormarknaden, menar 
omvärldsanalytikern Tomas 
Eskilsson.  

– Men det finns gott om 
samlare, så någon form av 
nischad marknad kommer 
förmodligen återstå, säger han.  
Under 29 år har Ulf Westin 
arbetat i videobutikskedjan. I 
början 
på 90-talet utlystes en tjänst som 
butikschef på Kungsan i Malmö – 
det var starten på hans långa resa 
inom den både blomstrande och i 
dag snart utdöda 
hyrfilmsbranschen.   
Efter att de stora filmbolagen, 
bland annat Universal, SF, Disney 
och Nordisk Film, fattat beslut om 
att inte längre distribuera hyrfilm, 
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slutar nu Hemmakväll med 
hyrfilm då det blir allt svårare att 
få tag på fysiska filmer. 
I början av Ulfs karriär var det 
vhs-kassetter som prydde 
väggarna. Det fanns ytterst få 
kopior av en titel att hyra ut, 
berättar han.  
– Kunderna bokade sin film för att 
kunna få den och man hyrde 
filmen under ett dygn, säger Ulf 
Westin.  
Stora metallskåp, liknande kassa-
skåp, var det som höll de dyrbara 
hyrfilmerna säkra. Där skulle de 
låsas in varje kväll innan butiken 
stängdes. 

– Men efter hand så ökade man 
antalet kopior och titlar för att 
tillgodose efterfrågan, som blev 
allt större. Då försvann även 
kravet på att låsa in filmerna, 
förklarar han. 
Landets första videobutik 
öppnade i Göteborg där den 
italienska actionfilmen ”Blåst på 
20 miljoner” 
med Roger Moore blev den första 
rullen som gick att hyra.  
I USA fanns fler videobutiker än 
biografer under 80-talet. Men det 
var inte förrän under slutet av 80-
talet som videouthyrningen 
toppade i Sverige. Kurvan pekade 
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fortsatt uppåt i början av 90-talet 
när köpvideon slog igenom och 
när kabel-tv kom, enligt Ulf 
Westin.  
Men med ett ökat tv-utbud av 
bland annat filmkanaler var det 
vara en tidsfråga innan 
hyrvideobranschen skulle dö ut.  
– Sedan kom dvd-filmen med 
bättre bild och ljud. Flerdygns-
uthyrning infördes då, och blu-
ray-filmen kom sedan med ännu 
bättre bild och ljud jämfört med 
dvd:n. 
Uthyrningen tog fart och ökade 
till och med några år kring 
millennieskiftet. 

Kungsan blev uppköpt av 
Hemmakväll 2004 och fyra år 
senare hade Hemmakväll 63 
butiker och en omsättning på 400 
miljoner kronor. Visionen var då 
att omsätta en miljard kronor och 
ha 150 butiker år 2012. 
Vägen fram till målbilden var rak 
till en början, då kedjan helt 
dominerat hyrfilmsmarknaden 
sedan 2010. Men sedan dalade 
det, berättar Camilla Fäldt, 
Hemmakvälls 
marknadsansvariga. 
– Tiderna har förändrats och and-
ra tjänster har gjort att intresset 
har sjunkit. Vi har successivt 
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stängt allt fler butiker. I dag har vi 
sammanlagt 68 butiker och drygt 
40 av dessa har fortfarande 
hyrfilmer tillgängliga fram till 
november, säger hon. 
Men nyligen meddelade Hemma-
kväll att de stänger ner sin 
kärnverksamhet, från och med 
den 1 november kan man därför 
inte längre hyra film hos den 
svenska videobutikskedjan. 
– Det har varit en del av vår 
identitet, så det är med sorg och 
vemod som vi tvingas ta bort 
hyrfilm ur verksamheten. Världen 
har gått vidare och vi måste bli en 

del av världens utveckling, säger 
Camilla Fäldt.  
En epok går därmed i graven 
eftersom Hemmakväll är den sista 
kedjan i Sverige som hyr ut film.  
Tiden då man gick till den lokala 
bensinmacken eller videobutiken 
för att tillsammans med familjen 
bestämma vilken (fysisk) film som 
skulle hyras inför fredagskvällen 
kan sedan flera år kännas 
avlägsen.  
I dag sker ofta filmvalet hemma i 
vardagsrummet från diverse 
streamingtjänster som Netflix och 
SF anytime. 
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Videobutikerna har gått i konkurs 
en efter en. Endast en liten skara 
människor hyr fortfarande film 
2020, menar Ulf Westin. 
– De största utmaningarna har 
varit den digitala utvecklingen. 
När streamingtjänsterna för några 
år sedan började konkurrera med 
hyr- och köpfilmsmarknaden 
hittade Hemmakväll sin nya plats 
på marknaden som den stora 
godisspecialisten i stället, säger 
han. 
Hemmakväll säger sig inte ha 
några egna siffror som illustrerar 
den minskade efterfrågan av den 
fysiska hyrfilmen. Men enligt 

stiftelsen Svenska filminstitutet 
har det senaste filmåret i siffror 
visat på 2 procent fysisk hyrfilm 
och 4 procent fysisk köpfilm – av 
den 
totala filmkonsumtionen 2019.  
Mediavision berättar att deras 
siffror visar att TVOD, 
transaktionsbaserade video-on-
demand-tjänster, så kallade 
streamingtjänster, har ökat 
stadigt. Andelen som hyrt eller 
köpt titlar online har ökat från 12 
procent till 26 procent de senaste 
fem åren. Även snittutgiften har 
ökat. 
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Under pandemin har 
filmlandskapet förändrats 
drastiskt, enligt Film i Västs 
omvärldsanalytiker Tomas 
Eskilsson. Även i länder där 
streamingtjänster tidigare inte 
varit stora har de under de senaste 
åtta månaderna växt snabbt.  
– När det gamla ”home 
entertainment-fönstret” dör är det 
många aktörer på filmens område 
som blir väldigt deprimerade, 
framför allt distributörerna, säger 
han. 
Branschen har flera orosmoment 
framför sig – med kortare 
biofönster och med mindre 

intäkter på det nya köp- och 
hyrsystemet, menar Tomas 
Eskilsson. 
– Men det var dags för den fysiska 
hyrfilmen att gå i graven på 
riktigt. Det intressanta är att det 
redan runt 2004 fanns 
internationella analytiker som sa 
att nu går hyrfilmen i graven 
eftersom allt blir digitalt. Men sen 
finns det alltid tröghet i system, i 
filmens värld har en av de stora 
trögheterna varit att man har 
investerat i teknologi som man 
måste skriva av, säger han.  

Johanna Sundbeck 
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johanna.sundbeck@dn.se 

1979. Hemvideo blir första 
svenska videodistributör. 
1980. SVT-programmet ”Studio S” 
gör ett reportage om de 
våldsamma filmer som 
förekommer på 
hyrfilmsmarknaden. Genomslaget 
är enormt, en högljudd debatt 
startar och intresset för hyrfilm 
ökar. 
1989. Rekordåret för 
hyrfilmsmarknaden på vhs. 
1996. lanseras dvd i Japan och 
gör marknadsentré. 

1999. Darren Aronofskys film ”Pi” 
blir första film att hyra för 
streaming via nätet. 
2000 Dvd-spelaren utses till årets 
julklapp. 
2002. I en 7-Eleven-butik i Lund 
finns den första obemannade 
hyrautomaten. 
2006. Ett rekordår för dvd-
uthyrningen i Sverige. De stora 
filmbolagen slutar helt att släppa 
film på vhs. 
2007. Siffrorna för dvd-uthyrning i 
Sverige störtdyker. 
2009. Ipredlagen, även kallad 
fildelningslagen, träder i kraft. 
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Under en period är det full rulle i 
landets videobutiker. 
2010. De större kedjorna som 
Hemmakväll, Bogarts och 
Videotoppen dominerar 
marknaden medan många 
enskilda butiker bommar igen. 
Den gigantiska amerikanska 
hyrvideokedjan Blockbuster går i 
konkurs. 
2011. Hyrfilmsdistributionen 
upplever ett tapp på nära 15 
procent sedan sommaren innan. 
Illegal fildelning pekas fortfarande 
ut som filmbranschens enskilt 
största problem. 

2013. Sveriges radio meddelar att 
varannan videobutik av de som 
fanns kvar 2002 har lagts ned. 
2019. Svenska hushållen lägger 
6,8 miljarder kronor på digitala tv- 
och streamingtjänster, enligt SR. 
2020. Den sista stora 
hyrfilmskedjan Hemmakväll slutar 
med hyrfilm i november. 
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Dan Lucas: 
Storbankerna har 
klarat av pandemins 
press på ekonomin
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

Storbankerna har genom sina 
rapporter för tredje kvartalet 
visat att de till stora delar har 
återhämtat sig från de 
ekonomiska följderna av 
pandemin i våras. 
Sist ut med rapporten bland 
storbankerna var finsk-svenska 
Nordea – som i fredags kunde 
redovisa en vinstökning på hela 

24 procent, jämfört med mot-
svarande kvartal i fjol. 
analys 
När coronapandemin härjade som 
värst i våras satte det också 
avtryck i bankernas resultat.  
Typiskt för alla banker var att 
deras viktiga provisionsnetto – 
alltså vinsten från bland annat 
fondavgifter, courtage och 
korttransaktioner – föll jämfört 
med första kvartalet med mellan 6 
och 9 procent.  
Det var bland annat ett resultat av 
att kunderna reste mindre och 
använde sina kort i mindre 
utsträckning när de arbetade 
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hemifrån och ställde in affärs- och 
semesterresor. 
Samtidigt gynnades bankerna av 
en ökad efterfrågan från stora 
företag på krediter som de ville ha 
för att förbereda sig inför den 
lågkonjunktur som åtgärderna 
mot pandemin väntades skapa. 
Och den efterfrågan höll i sig, 
konstaterade Carina Åkerström, 
koncernchef för Handelsbanken. 
– Den kraftiga utlåningsökningen 
till företagskunder som banken 
mötte i mars, fortsatte i början av 
andra kvartalet, skrev hon i sin 
kommentar till delårsrapporten.  

Men bankcheferna noterade också 
att mot slutet av andra kvartalet 
såg det ljusare ut än i början. 
Trots det fanns oron kvar och 
SEB:s koncernchef Johan 
Torgebys ord i rapporten för 
andra kvartalet sammanfattade 
stämningen: 
– Trots dessa små tecken på att 
det finns ljus i slutet av tunneln, 
är djupet av den förväntade 
ekonomiska lågkonjunkturen 
oklar.   
Men med rapporterna för tredje 
kvartalet, som alla presenterades i 
den gånga veckan, är tongångarna 
betydligt mer optimistiska. 
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Överlag har storbankerna gått 
stärkta ut ur kvartalet. 
Nordea, Nordens största bank, 
ökade rörelsevinsten med 24 
procent jämfört med motsvarande 
kvartal i fjol, till 1 085 miljoner 
euro (11,2 miljarder kronor).  
Jämfört med andra kvartalet steg 
räntenettot – skillnaden mellan 
vad banken betalar i ränta och vad 
den själv tar från kunderna – med 
5 procent till 1 146 miljoner euro. 
Provisionsnettot steg med 8 
procent, till 729 miljoner euro och 
närmar sig nu nivån den var på 
för ett år sedan. 

För SEB fortsatte provisionsnettot 
att minska men endast med 1 
procent vilket tyder på att SEB 
ändå lyckats bromsa fallet och 
vinsten steg med 6 procent till 5 
916 miljoner kronor. 
Både Swedbank och 
Handelsbanken kunde dock 
rapportera stora ökningar av 
provisionsnettot, med 11 
respektive 6 procent, jämfört med 
andra kvartalet. 
I Handelsbankens fall berodde det 
till stor del på en kraftig ökning av 
inflödet av sparande till bankens 
fonder. 
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Visserligen sjönk Handelsbankens 
vinst med 14 procent, men det 
beror på att ledningen valt att 
bokföra kostnaderna för 
nedläggning av kontor och 
minskningen av antalet anställda 
på tredje kvartalet. Räknas den 
engångsposten bort steg vinsten 
med 14 procent. 
Sammantaget kan man konstatera 
att dessa storbanker tillhör 
Europas mest lönsamma och 
starka banker – trots 
coronapandemin. 
Dan Lucas 
dan.lucas@dn.se 

Gondolen får 
18 miljoner i 
skadestånd
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

Stockholms stad ska betala 
18,5 miljoner i skadestånd till 
restaurangen Eriks Gondolen 
på grund av de störningar som 
uppstått vid Slussenbygget. Det 
har mark- och miljödomstolen 
vid Nacka tingsrätt beslutat. 
Det var i maj 2018 som Gondolen 
väckte talan mot Stockholms stad 
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och yrkande att mark- och 
miljödomstolen skulle förplikta 
kommunen att betala drygt 37 
miljoner kronor till bolaget. 
Ärendet gällde den sammanlagda 
skada som, enligt bolaget, 
uppkommit under åren 2016–
2018 på grund av 
ombyggnationen av Slussen. 
Bolaget hävdade att arbetena 
orsakat störningar som lett till 
minskat antal gäster, sjunkande 
omsättning och lägre vinst. 
Stockholms stad har bestritt 
samtliga krav. 
Enligt mark- och miljödomstolen 
har arbetena gett upphov till 

störningar i form av 
avspärrningar och begränsad 
tillgänglighet. De har också 
orsakat buller och vibrationer. 
Störningarna har pågått i princip 
utan avbrott under åren 2016–
2018, konstateras det. 
Den mest kännbara störningen 
har varit avstängningen och 
rivningen av Katarinavägen och 
Saltsjöutfarten, som medfört att 
taxibilar inte längre kunnat lämna 
och hämta gäster vid 
restaurangens huvudentré. Denna 
förändring inträffade vid 
halvårsskiftet 2016 och har pågått 
sedan dess. 
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– Störningarna har pågått under 
mycket lång tid och gett upphov 
till betydande skada. Det är därför 
inte rimligt att bolaget ska behöva 
tåla störningarna utan att få 
skadan ersatt, säger rättens 
ordförande, rådmannen Inge 
Karlström, i ett pressmeddelande. 
Utgångspunkten för Gondolens 
värdering av skadan har varit att 
restaurangen under normala 
förhållanden, utan påverkan från 
ombyggnationen, skulle haft en 
tillväxt på sammanlagt 16 procent. 
Men den bevisning som bolaget 
presenterat för den ökande 
omsättningen under perioden har 

inte övertygat mark- och 
miljödomstolen. 
– Det har inte framkommit att 
Eriks Gondolen haft några 
uttalade strategier för att höja 
omsättningen i bolaget, säger Inge 
Karlström. 
Mark- och miljödomstolen har i 
sin dom värderat skadan till 
ungefär hälften av vad bolaget 
yrkat. Värderingen grundas på att 
omsättningen och 
vinstmarginalen i bolaget, under 
normala förhållanden utan 
påverkan från ombyggnationen, 
skulle ha legat på samma nivåer 
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som före det att byggnadsarbetena 
påbörjades. 
I domen har mark- och 
miljödomstolen beslutat att 
parterna ska stå för sina egna 
rättegångskostnader. 
Andreas Nordström 
andreas.nordstrom@dn.se 

Guldbron 
invigd – men 
långt ifrån klar
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

Klockan tolv klippte kung Carl 
XVI Gustaf guldbrons guldband 
med guldsax, tillsammans med 
kronprinsessan Victoria och 
prinsessan Estelle. 
– Bron är en viktig länk mellan 
vår historia och vår framtid. 
Den binder samman inte bara 
norr och söder utan även 
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dagens och morgondagens 
invånare, sade kungen i 
invigningstalet. 
När Slussen invigdes 1935 
samlades tusentals stockholmare 
på broar och kajer för att fira den 
klöverbladsformade 
trafikanläggningen med 
dåvarande kung Gustav V. Nästan 
på dagen 85 år senare fick kung 
Carl Gustaf klippa guldbandet 
inför en betydligt glesare och 
coronaanpassad åskådarskara.  
– I oktober 1935 invigde min 
farfars far, Gustav V, 
klöverbladsslussen. Då var även 
min farfar och far med. I dag står 

jag på samma plats med min 
dotter och dotterdotter Estelle för 
att inviga Guldbron för 
kommande generationer, sade 
kungen. 
Allmänheten hade uppmanats att 
stanna hemma på grund av 
pandemin och folk som passerade 
Slussen under förmiddagen 
märkte troligen knappt av 
evenemanget alls. Trots att Molly 
Hammars sköra, änglalika röst 
strömmade genom högtalarna 
från scenen mitt på den ödsliga 
bron. Ett femtiotal politiker, 
projektansvariga och artister var 
inbjudna, liksom ett nästan lika 
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stort pressuppbåd på teleobjektivt 
tryggt avstånd. 
Brons chefsarkitekt Spencer de 
Grey fanns med på länk från 
London, och försvarade valet av 
guldfärgen som han menar är 
modest snarare än prålig. 
– Det är guld i en väldigt mjuk 
ton, den är inte alls aggressiv 
eftersom den är matt snarare än 
blank. Jag tror att Guldbron 
kommer att ge ett nytt fokus i den 
här delen av Stockholm. Jag 
uppskattar verkligen att 
Stockholm framhäver sitt vatten 
vilket ger staden luft och elegans, 

sade Spencer de Grey från 
London. 
Konstnären Ernst Billgren som 
bor granne med bygget, 
intervjuades från scenen och gick 
så långt som att hävda att 
guldfärgen är en bluff. 
– Guld är ingen färg utan en 
metall. Den här färgen är beige 
med olivgröna toner. Det har inget 
med guld att göra. Det känns 
nästan som Kejsarens nya kläder 
att kalla det guld. Ingen kritik mot 
färgen, men det är ju inte guld, 
sade Ernst Billgren.  
Trafikborgarråd Daniel Helldén 
(MP) var också på plats och 
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verkade nöjd med att cyklisterna 
är brons verkliga vinnare. De 
första åren upplåts nära hälften av 
brons bilkörfält åt cyklister. När 
bygget är färdigt ska biltrafiken 
från Stadsgårdsleden och Nacka 
ledas upp i tunnel genom slitsen, 
tunnelöppningen mitt på bron. 
Men på måndag är det bara 
cyklister som via en provisorisk 
ramp från leden kan köra i 
slitsens körfält. 
– Bron är ju storleksmässigt 
överdimensionerad för biltrafik. 
Men att cyklarna nu kan köra här i 
stället visar ju att bredden och 
mängden körfält inte är förgäves 

eftersom de går att omdisponera 
till gång, cykel och kollektivtrafik, 
sade Daniel Helldén. 
När guldbron öppnar för trafik i 
dag, måndag, klockan 05.00 så är 
det bara till hälften. 
Gångtrafikanterna får nöja sig 
med broutsikt mot Djurgården då 
bara högra sidan av brons 
promenadfält öppnas. Bilister kan 
bara köra på bron från 
Hornsgatan på Södermalm till 
Skeppsbrokajen i Gamla stan. På 
Katarinavägen finns ett 
spårviddshinder som gör att bara 
bussar kan köra på bron därifrån, 
bilarna tvingas vända i backen. 
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Även vid Kornhamnstorg i Gamla 
stan stoppar ett spårviddshinder 
all biltrafik från Munkbron. 
Nära en halv miljon 
kollektivtrafikanter, 30 000 bilar, 
lika många cyklister och 25 000 
gångtrafikanter passerar Slussen 
dagligen. Trafikomläggningen 
väntas skapa röra och förvirring 
den första tiden. Stockholms stad 
har trafikvakter på plats för att 
dirigera trafikanter rätt och 
beredskap att stänga av trafiken 
vid behov. 

Jessica Ritzén 
jessica.ritzen@dn.se 

Fakta. Guldbron

Guldbron som egentligen heter 
Slussbron är 145 meter lång, 45 
meter bred och väger 3 400 ton. 
Brons kostnad är 200 miljoner 
kronor. Den är gjord i stål av den 
kinesiska tillverkaren China 
Railway Shanhaiguan Bridge 
Group. Företaget kunde hålla ett 
lågt pris genom att använda 
samma plattform som till världens 
längsta bro mellan Hongkong och 
Macau, 55 kilometer. 
Den är formgiven av Spencer de 
Grey, chefsarkitekt vid 
arkitektkontoret Foster and 
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Partners, konstruktionsritningarna 
är från Ramböll och Skanska är 
huvudentreprenör för brobygget. 

Använd den 
expertis som 
finns i 
Stockholm, 
skriver tre 
äldreforskare
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

Maciej Zaremba har skrivit en 
angelägen artikel, ”Därför svek 
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Stockholm sina äldre under 
corona” (DN 13/10), där han 
bland annat belyser två viktiga 
aspekter: 
1. Medicinska riktlinjer måste 
alltid tas fram i samarbete med de 
läkarspecialiteter som arbetar i 
verksamheten. 
2. Personer med medicinsk 
specialistkunskap (i detta fall 
geriatrik) måste också finnas med 
i ledningen av verksamheten. 
En medicinsk helhetsbedömning 
måste alltid göras vid vård av alla 
patienter och särskilt viktigt är det 
vid vård av äldre, vilket vi 
påpekade i en debattartikel i 

Aftonbladet (15/4), ”Ålder skall 
inte få styra vem som får vård”. 
När vi insåg att riktlinjerna från 
Region Stockholm som 
publicerades den 20 mars kunde 
tolkas som att äldre personer inte 
fick rätt vårdnivå, trots att en 
helhetsbedömning alltid skall 
göras, skrev vi ett brev från 
Karolinska Institutets 
”Resursgrupp för äldres hälsa 
under Covid- 19” till chefläkaren i 
Region Stockholm och begärde en 
ändring och förtydligande av 
riktlinjerna (13 maj). Detta ledde 
till att gränsvärdena för den så 
kallade CFS-skalan 
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(skörhetsskalan) togs bort och den 
individuella helhetsbedömningen 
betonades ytterligare, i de 
riktlinjer som publicerades den 22 
maj. 
Självklart måste geriatrisk 
expertis finnas med när 
medicinska riktlinjer som berör 
vård av äldre personer tas fram, 
vilket av oklara skäl inte alltid 
sker, exemplet från Stockholm 
visar det. 
På samma sätt måste geriatrisk 
expertis finnas med i ledningen av 
äldreomsorgen i kommunerna. 
Pandemin har på ett smärtsamt 
sätt tydliggjort att den medicinska 

kompetensen i äldreomsorgen 
måste höjas, vilket påpekats av 
professionen alltsedan 
Ädelreformen genomfördes 1992. 
Fasta sjuksköterskor, ökad 
läkartillgänglighet och en 
”kommunal chefläkare” kunde 
vara en början. 
Vi geriatriker och äldreforskare 
har dock inte varit tysta under 
pandemin. Vi har i ett otal artiklar 
lyft fram brister i vården för äldre 
under pandemin, alltifrån krav på 
testning på äldreboende redan 
den 14 mars till att spridningen i 
samhället måste minska för att 
äldre personer skall kunna 
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skyddas. I Läkartidningen och i 
brev till Socialministern, 
Folkhälsomyndigheten, 
Socialstyrelsen och Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) 
har vi sedan början av mars 
erbjudit vår expertis och 
beredskap att hjälpa till. 
Det finns goda exempel på 
välfungerande äldreboenden i 
Stockholm där läkare, 
sjuksköterskor, undersköterskor 
och annan personal gjort och gör 
utmärkta insatser under 
pandemin, men det finns också 
exempel på motsatsen.  

För att få kunskap om kvaliteten 
på vården i äldreomsorgen måste 
därför mer forskning inom fältet 
göras och data samlas in på ett 
systematiskt sätt. Forskning 
behövs också om en stor grupp 
personer på äldreboenden med 
kognitiv nedsättning och 
demenssjukdom, där rutiner för 
smittskydd är särskilt utmanande 
och dialog om vården med 
anhöriga är extra viktig. 
För att förbättra hälsan hos äldre 
personer måste således forskning 
och utbildning i fältet stärkas i 
samverkan med Region 
Stockholm och länets kommuner. 
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Rektor för Karolinska institutet 
tillsatte i våras en ”Resursgrupp 
för äldres hälsa under Covid-19” 
med uppdrag att ta fram 
kunskapsunderlag och identifiera 
kunskapsluckor. 
Vi måste nu blicka framåt så att 
misstagen från våren kan 
undvikas. 
Ta till vara den kliniska och 
vetenskaplig expertis i geriatrik 
och i gerontologi som finns! 
Laura Fratiglioni 
Maria Eriksdotter 
Lars Olof Wahlund 

Otydligt kring 
publikgräns i 
Skåne – kan 
höjas för vissa 
institutioner
MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

Malmö opera och Skånes 
dansteater får fortsatt högst ha 
50 i publiken, menade region-
styrelsen ordförande Carl-
Johan Sonesson (M) efter det 
nya regeringsbeskedet om höjd 
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publikgräns. Uttalandet är 
otydligt – beslut fattas först på 
onsdag av teatrarnas 
moderbolag. 
Från 50 personer till 300. På 
torsdagen den 22 oktober kom 
regeringen med det nya 
publikbeskedet för sittande 
evenemang – ett efterlängtat 
beslut för kulturbranschen. 
Reglerna börjar gälla den 1 
november. Statsminister Stefan 
Löfven (S) öppnade också upp för 
lokala föreskrifter om färre 
deltagare – ifall smittoläget kräver 
det. 

Kort efter beskedet sade Carl-
Johan Sonesson (M), ordförande i 
Skånes regionstyrelse, att 50-
gränsen fortsatt ska gälla på 
regionägda Malmö opera och 
Skånes dansteater. Detta på grund 
av det ökade smittotalet i Skåne. 
”Att öka från de 50 vi i dag har på 
Malmöoperan och Skånes 
dansteater, bara för att vi kan, det 
skickar fel signal”, sade han då till 
DN. 
Förvisso ökar inte publiktaket 
omgående för Malmöscenerna. 
Samtidigt ligger inte ansvaret på 
regionstyrelsen. Det ligger på 
Region Skåne Holding AB, 
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moderbolag till Malmö opera och 
Skånes dansteater. Bolaget äger 
och förvaltar aktiebolag inom 
Region Skåne, och har en styrelse 
som fattar självständiga beslut. På 
ett styrelsemöte onsdagen den 28 
oktober ska de bestämma den 
framtida publikgränsen. 
– Vi kommer att ha en öppen 
diskussion om det här då. Å ena 
sidan ska man ha respekt för den 
ökade smittspridningen i Skåne, å 
andra sidan finns det anledning 
att öka flexibiliteten. Malmö opera 
har en väldigt stor lokal, och då 
kan gränsen på 50 kännas låg, 
säger Lars-Ingvar Ljungman (M), 

ordförande på Region Skåne 
Holding. 
Ljungman menar att beslutet kan 
innebära att publikgränsen landar 
någonstans mellan 50 och 300 
personer. De kommer att ta i 
beaktande hur smittoläget ser ut 
och hur scenerna planerar att 
minska spridningsrisken. 
När DN når Carl-Johan Sonesson 
förtydligar han sitt tidigare 
uttalande: 50-personersgränsen 
ligger kvar tills ett nytt beslut är 
på plats. Det beslutet fattas 
mycket riktigt av Region Skåne 
Holding på onsdag. Själv är han 
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fortsatt kritisk till att höja 
publikgränsen. 
– Vi har en situation av snabbt 
växande smitta, och jag tycker att 
vi ska vara restriktiva. Det är 
möjligt att man kan trappa upp 
publikgränsen lite grand. De får 
fundera ordentligt över beslutet, 
säger han. 
Malmö operahar i sin stora salong 
plats för ungefär 1 500 besökare. 
Michael Bojesen är vd på 
operahuset, och menar att de inte 
ser några svårigheter med att låta 
300 personer sitta i publiken. 
– Jag avvaktar beslutet som 
kommer på onsdag, och håller 

tummarna till dess. Vi har haft 
beredskap länge, och har alla 
möjligheter att låta fler komma till 
våra lokaler, säger han och 
fortsätter: 
– Vi har många olika ingångar och 
väldigt kompetent personal. Jag 
förstår nervositeten på grund av 
smittspridningen i Skåne, men vi 
har resurser för att lösa det här. 
Han menar att det skulle vara en 
besvikelse om onsdagens beslut 
innebär att publiktaket ligger kvar 
på 50. 
– Dels handlar det om en 
ekonomisk förlust. Den förlusten 
märker vi även om gränsen höjs 
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till 300. Men den största förlusten 
är att göra publiken besviken. 
Samtidigt kommer vi att 
respektera det beslut som fattas, 
säger Bojesen. 
Även Skånes dansteater hoppas 
på en höjd publikgräns. Dels 
påverkar regelverket en 
föreställning de gör i samarbete 
med Malmö opera. Vidare 
påverkar det föreställningar i 
deras egna lokaler. 
– Jag hoppas givetvis att vi kan 
öppna för en större publik, med 
fortsatt omtanke och god 
distansering, säger Mira Helenius 

Martinsson, vd och konstnärlig 
ledare på Skånes dansteater. 
Hon menar att teatern kan få in 
ungefär 70 till 80 personer med 
hänsyn till avstånd i salongen. 
Normalt har de en kapacitet på 
250 sittande i publiken. 
– Om publikgränsen ligger kvar 
på 50 personer kommer det att 
innebära minskade intäkter, men 
inte radikalt eftersom vi ändå inte 
får in så många i lokalerna, säger 
Helenius Martinsson. 
Jenny Nyman 
jenny.nyman@dn.se 
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Ledare: 
Önsketänkandet 
om pandemin är 
provocerande
TISDAG 27 OKTOBER 2020

P1:s granskande program 
”Kaliber” sparade inte på krutet 
när dess senaste gräv 
presenterades på måndagen. 
”Häpnadsväckande” kallades 
nyheten att sjukvårdsutrustning 
som handskar och 
operationsmunskydd eldades upp 

i somras i stor skala, under 
rådande pandemi. 
Materialet kom från ruinerna av 
de beredskapslager som under 
kalla kriget var en svensk stolthet. 
Nu hade det blivit för gammalt 
och förstördes med eld. En 
skandal? Knappast. 
För det första hade situationen i 
juni förändrats till det bättre. I 
reportaget hörs röster från vården 
tala om att ”alla hade panik” och 
”det var kaos”. Men de 
vittnesmålen kommer från våren, 
då härdsmältan för 
pandemihanteringen faktiskt inte 
var långt borta. I juni hade ny 
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skyddsutrustning börjat komma 
på plats. 
För det andra finns en 
journalistisk logik här som kan 
vara besvärande. Anta att 
beslutsfattarna hade gett grönt 
ljus för att använda föråldrad 
utrustning. Och anta att 
vårdanställda medvetet hade 
skickats ut med dessa bristfälliga 
skydd, blivit smittade, kanske dött 
– vilket reportage hade inte 
”Kaliber” kunnat göra då? 
Den verkliga skandalen är en 
annan och handlar om att 
beredskapslagren lämnades för 
fäfot. Att Sveriges beredskap efter 

kalla krigets slut inte 
reformerades utan ruinerades. 
Naiviteten var skräckinjagande. I 
”Kaliber”-reportaget säger den 
högsta politiska ansvariga, 
socialminister Lena Hallengren 
(S), att man för några decennier 
sedan borde ha tänkt annorlunda, 
”men man ska komma ihåg att det 
var en väldigt annorlunda tid”. 
Det är en sanning med 
modifikation. Ja, Ryssland var för 
25 år sedan inte samma hot som i 
dag, men riskerna för en pandemi 
har diskuterats mycket längre än 
så. Naturkatastrofer, terrordåd, 
stora strömavbrott och sjukdomar 
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upphör inte för att krigshotet gör 
det. Vi borde ha sett på Finland, 
som inte släppte garden utan 
behöll sina lager och sin offensiva 
civilförsvarsstrategi. 
Bekymmerslösheten lyser igenom 
också i DN:s reportage från 
Göteborg, som avslöjar hur 
hotande katastrofen i 
pandemihanteringen var även där. 
Den kaotiska våren var nära att 
knäcka sjukvården: ”Vid flera 
tillfällen fanns bara utrustning för 
något eller några dygns 
förbrukning kvar i lagren.” 
Johnny Magnusson (M), 
ordförande i Västra Götalands 

regionstyrelse, ger uttryck för en 
provocerande låt-gå-attityd som 
inte står hans partikollega i 
Stockholm Irene Svenonius långt 
efter: 
”Det går inte att dimensionera ett 
samhälle för den totala 
katastrofen”, säger han. Och: ”Jag 
tror inte på beredskapslager.” 
Och det är ju som så ofta sant att 
om man hårdrar ett resonemang 
in absurdum låter det, ja, absurt. 
Vänder man på det så vore det 
allra billigast att planera för att 
inget ont någonsin kommer att 
ske. I praktiken hade Magnusson, 
precis som andra regioner, ansvar 
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för att upprätta beredskapslager – 
något som valdes bort. 
Det var dumt att avveckla de 
nationella beredskapslagren. Det 
var dumt att tro att regionerna 
skulle ta över ansvaret och sköta 
det fläckfritt. Det var dumt att 
förlita sig helt på att EU-
samarbetet skulle garantera 
svenska behov – även om det efter 
en svajig start visade sig 
framgångsrikt i 
pandemibekämpningen. 
Vi kan inte en gång till låta önske-
tänkande från politiker som 
Magnusson och Svenonius styra. 
Den nya svenska krisberedskap 

som nu är under utveckling måste 
vila på stadig grund. Annars är 
risken att hela samhällsbygget vid 
nästa kris faller samman. 
DN 27/10 2020 
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”Sverige 
behöver ett 
nationellt 
vaccinprogra
m för äldre”
TISDAG 27 OKTOBER 2020
DN. DEBATT 201027 
Tusentals äldre har blivit svårt 
sjuka eller avlidit på grund av 
covid-19. Ändå avstår 
regeringen från att införa ett 

nationellt vaccinationsprogram 
mot influensa och mot 
pneumokocker som skulle 
kunna rädda livet på många 
äldre. Regeringens passivitet är 
obegriplig, skriver företrädare 
för tre 
pensionärsorganisationer och 
branschorganisationen Lif. 
Sverige tillhör tyvärr de länder i 
världen som hittills haft högst 
dödlighet på grund av covid-19 i 
relation till befolkningsstorlek. 
Det är framför allt bland sköra 
äldre som livet förkortats. Just nu 
sätts hoppet till att det flertal 
vaccinkandidater som är under 
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utveckling ska få stopp på 
pandemin. Beskeden från 
regeringen har varit kraftfulla – 
inget ska få stå i vägen för att vi i 
Sverige ska få tillgång till olika 
vacciner så snart de är godkända 
och kan levereras. Dessa besked 
ser vi positivt på. Just därför blir 
det extra svårt att förstå varför 
regeringen inte beslutar om 
vaccinationsprogram för effektiva 
vacciner som redan finns 
tillgängliga. 
Flera skäl talar för vaccinering av 
äldre mot influensa och mot 
pneumokocker. Särskilt nu under 
pandemin. När en bakteriell 

infektion uppträder som 
komplikation till en virusinfektion 
i de övre luftvägarna är det i regel 
pneumokocker som ligger bakom. 
Världshälsoorganisationen 
(WHO) rekommenderar 
vaccination mot respiratoriska 
sjukdomar. 
I Danmark meddelade folketinget 
i mars att personer som är 65 år 
eller äldre och riskgrupper ska 
skyddas mot pneumokocker 
genom kostnadsfri vaccination. 
Syftet med det nya 
vaccinationsprogrammet, som 
även innehåller vaccination mot 
influensa, är att minska antalet 

624



sårbara patienter som drabbas av 
allvarliga sjukdomar. Dessutom 
hjälper reformen till att förhindra 
överbelastning av 
sjukvårdssystemet under 
coronapandemin. 
Ytterligare ett argument för 
vaccinationer är att de minskar 
förekomsten av infektioner, och 
frånvaron av infektioner minskar i 
sin tur användningen av 
antibiotika. Att minska 
antibiotikaresistensen bör vara en 
prioriterad fråga i för regeringen. 
På regeringens bord ligger ända 
sedan 2016 ett färdigutrett förslag 
till vaccinationsprogram från 

Folkhälsomyndigheten. 
Vaccination av personer över 65 
år mot influensa och 
pneumokocker minskar 
smittspridning eller 
sjukdomsbörda och är 
samhällsekonomiskt 
kostnadseffektivt. 
Folkhälsomyndigheten 
rekommenderade regeringen att 
ge alla äldre och andra 
riskgrupper tillgång till vaccinerna 
kostnadsfritt och oberoende av 
vilken region man bor i. På så sätt 
bidrar man till en jämlik sjukvård. 
Nu står vi inför årets influensa-
säsong. Den kommer liksom 
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tidigare år tyvärr att föra med sig 
att många sköra äldre avlider. 
Exakt hur många som avlider på 
grund av influensa varje år är 
osäkert eftersom det inte 
registreras som dödsorsak. 
Socialstyrelsen anger 500–700 
personer per år. Enligt 
Folkhälsomyndighetens och 
Socialstyrelsens statistik 
insjuknar ungefär 1 500 personer 
varje år i Sverige i 
pneumokocksjukdom. Av dessa 
avlider 1–2 procent. 
Pneumokockvaccin ingår sedan 
2009 i det allmänna 
vaccinationsprogrammet för barn, 

vilket har gett tydliga effekter 
genom att ta bort de varianter av 
bakterierna som vaccinet 
innehåller från att cirkulera i 
samhället. Men äldre behöver 
skyddas mot andra varianter av 
pneumokocker och det är möjligt 
med vaccination. Äldre behöver 
precis som barn skydd mot 
pneumokocksjukdom. 
Många dör i förtid helt i onödan. 
Under förra influensasäsongen 
vaccinerades bara drygt hälften, 
53 procent, av alla över 65 år mot 
influensa. För vaccination mot 
pneumokocker finns inget 
heltäckande register och säkra 
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data, men vaccinationsgraden är 
lägre än för influensa. 
Avsaknaden av nationella 
vaccinationsprogram leder till 
stora ojämlikheter över landet. 
Vissa regioner står för 
vaccinkostnaden men i andra får 
man själv betala. Det är glädjande 
att se att alla regioner detta år 
kommer att erbjuda influensa-
vaccination kostnadsfritt för 
riskgrupper, men priset för 
pneumokockvaccination för den 
enskilde fortsätter att skilja sig 
kraftigt åt mellan regionerna. 
Men detta är inte enbart en fråga 
om att alla ska ha råd med 

vaccinet och att vården därmed 
ska bli mer jämlik. Ett införande 
av nationella vaccinationsprogram 
mot influensa och pneumokocker 
skulle innebära att det i hela 
landet byggs upp en fungerande 
infrastruktur för exempelvis 
kallelser, genomförande av 
vaccination och uppföljning via 
register – på samma sätt som för 
barnvaccinationsprogrammen. 
Vaccinationstäckningen skulle 
öka, vilket i sin tur minskar 
behovet av sjukhusvård, och ger 
mindre lidande och förtida död. 
Region Norrbotten erbjuder sedan 
influensasäsongen 2018/19 alla 
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äldre att kostnadsfritt vaccineras 
mot invasiv pneumokocksjukdom. 
Sjukvården i Norrbotten passar på 
att erbjuda detta varje gång en 
ovaccinerad person är på besök 
inom vården, året runt, oavsett 
anledning. Den tydliga effekten av 
detta målmedvetna arbete är att 
Norrbotten nu har en hög 
täckningsgrad mot invasiv 
pneumokocksjukdom, cirka 50 
procent. 
Sverige har tidigare varit ett 
föregångsland för 
vaccinationsprogram, och vi har 
alla förutsättningar att återta den 
positionen. Det råder närmast 

total enighet om fördelarna med 
vaccinationsprogram inom den 
medicinska professionen och 
bland beslutsfattare. Även det 
folkliga stödet för vacciner är 
fortsatt mycket starkt, trots all 
diskussion och uppmärksamhet 
kring vaccinskepticism. 
Regeringen lade nyligen fram den 
mest expansiva 
budgetpropositionen någonsin. 
Men inte heller denna gång 
innehöll budgeten någon satsning 
på ett nationellt 
äldrevaccinationsprogram mot 
influensa och pneumokock. I 
stället uttalade socialministern en 
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förhoppning om att regionerna 
ska förstå betydelsen av 
vaccination för äldre och 
riskgrupper och erbjuda dem 
detta. Med andra ord tycks 
regeringen kunna leva med 
skillnader i vaccination och hälsa 
som beror på i vilken region du 
råkar bo och hur tjock din 
plånbok är. 
Som företrädare för Sveriges tre 
största pensionärsorganisationer 
samt som företrädare för de 
företag som utvecklar och 
levererar vacciner menar vi 
samstämt att regeringen måste 
införa ett nationellt 

vaccinationsprogram mot 
influensa och pneumokocker. 
Sveriges äldre har rätt till en 
jämlik behandling. Vi har ännu 
inte gett upp hoppet om att 
regeringen ska stå upp för den 
grundläggande principen i svensk 
hälso- och sjukvård – också när 
det gäller vaccination till äldre. 

Christina Tallberg, ordförande, 
PRO 
Eva Eriksson, 
förbundsordförande, SPF 
Seniorerna 
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Liza di Paolo-Sandberg, 
förbundsordförande, SKPF 
Pensionärerna 
Anders Blanck, vd, Lif – de 
forskande läkemedelsföretagen 

Flera svenska 
mordutredning
ar i fara på 
grund av EU-
byråkrati
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Den EU-gemensamma insatsen 
mot tusentals kriminella 
Encrochat-användare är i fara. 
Franska myndigheter är så 
överbelastade att avgörande 
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information till Sverige och 
andra länder blir liggande, erfar 
DN. 
– Det är inte lönt att skicka 
påminnelser, säger åklagare 
Michael Hansson, som försöker 
lösa ett beställningsmord i 
Skåne. 
Det har beskrivits som ett ”Sesam 
öppna dig”-ögonblick. Efter 
långvariga försök lyckades fransk 
polis i våras ta sig in i det 
ljusskygga mobilföretaget 
Encrochats hårdkrypterade 
servrar. Plötsligt låg all 
kommunikation öppen inom det 
slutna nätverk som i tre år 

använts av tiotusentals misstänkt 
kriminella, däribland cirka 800 
personer i Sverige. 
Under ett par månader kunde den 
franska polisen i realtid läsa och 
vidarebefordra miljontals 
meddelanden mellan aktörer 
inom den organiserade 
brottsligheten i Europa. För 
svensk del betydde det ett 
dussintal förhindrade mord, 
mängder av avslöjade 
narkotikaaffärer och så 
småningom ett hundratal 
gripanden. 
Men nu, när Encrochat stängts, 
har den blixtsnabba 
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informationsöverföringen via 
ländernas underrättelsekanaler 
ersatts av en tungrodd 
administrativ process. Varje ny 
fråga från utredare i Sverige och 
andra länder måste skickas till 
EU:s åklagarorgan Eurojust i 
Nederländerna i form av en 
europeisk utredningsorder, vilken 
i sin tur ska prövas av fransk 
domstol. DN kan berätta att detta 
lett till ett växande berg av 
obesvarade frågor, som nu gör att 
delar av utredningsarbetet 
riskerar att gå i stå. 
– För svensk del har vi i princip 
inte fått några redovisningar 

under hela oktober, säger 
specialiståklagare UIrika 
Bentelius Egelrud som är 
sekonderad nationell expert från 
Sverige vid Eurojusts 
huvudkontor i Haag. 
– Att det går trögt beror på att 
arbetsbördan för Frankrike är stor 
och många länder är drabbade på 
samma sätt som vi. 
Några av de svenska fall som 
hotas rör planerade mord i 
Hässleholm, Malmö och 
Ängelholm. Sex män sitter 
häktade och domstolarna kräver 
att utredningsarbetet därför 
måste ske skyndsamt. Ändå har 
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åklagarna tvingats väntat i flera 
månader utan att få de svar de 
hoppats på av Eurojust. 
– Det bara slutade fungera i slutet 
av sommaren. Att vi har flera 
häktade hjälper inte, vi får ändå 
inte prioritet, säger 
kammaråklagare Michael 
Hansson. 
Det han och hans kollegor har 
efterlyst är så kallad 
”brukarinformation”, det vill säga 
uppgifter om vem eller vilka som 
kan ha använt en viss mobil eller 
ett specifikt Encrochat-konto. 
– Vi måste kunna visa vem som 
döljer sig bakom ett Encrochat-

alias och ju mer utredarna grävt i 
ursprungsmaterialet från 
Frankrike, desto fler okända alias 
har de hittat. Det här är uppgifter 
som vi måste gå till botten med, 
annars riskerar vi att de 
misstänkta i slutändan går fria, 
fortsätter Michael Hansson. 
Hur länge svaren kan dröja vet 
han och hans kollegor fortfarande 
inte. 
– Vi har fått besked om att det 
inte är lönt att skicka några 
påminnelser. I värsta fall kan det 
ta ett år innan vi är framme vid ett 
åtal. 
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Försvarare som DN pratat med är 
öppet kritiska. 
– Att tillåta ett helt års försening 
på grund av det här ser jag som 
fullständigt oacceptabelt, säger 
advokat Joel Apitzsch, som menar 
att hans klient i målet nu måste 
släppas i avvaktan på fortsatt 
utredning. 
Ett annat fall som drabbats av 
förseningarna rör stora mängder 
droger, vapen och sprängmedel 
som beslagtogs i Staffanstorp i 
mitten av april. 
Trots flera förfrågningar har 
Frankrike inte heller här hunnit 
överlämna det material som, 

enligt åklagaren i målet, krävs för 
att de misstänkta ska kunna 
åtalas. 
– Jag har all förståelse för att 
fransmännen är överhopade av 
förfrågningar. Samtidigt måste jag 
hålla mig till de regler som säger 
att ingen får sitta häktad 
oproportionerligt länge, säger 
kammaråklagare Neela Frisell, 
som leder utredningen. 
Både här och i de tidigare nämnda 
utredningarna har den långa 
väntetiden även lett till ett annat 
problem: raderad mobildata. 
Telia, Tele2, Telenor och andra 
operatörer behöver nämligen bara 
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spara samtalslistor i ett halvår, 
vilket gör att värdefull 
information om ännu 
oidentifierade Encrochat-
användare redan kan ha gått 
förlorad. 
– Det är absolut inte bra, 
kommenterar Neela Frisell, vars 
utredning rör händelser som 
skedde för sex månader och tio 
dagar sedan. 
Olika förslag på lösningar har den 
senaste tiden diskuterats, enligt 
DN:s källor. Ett exempel är att 
hela det franska Encrochat-
materialet skulle kunna kopieras 
och överlåtas till rättsväsendet i 

Sverige och andra länder, som då 
skulle kunna utföra egna 
sökningar. Eurojust vill dock inte 
kommentera om ett snabbspår 
kan vara i sikte. 
– Vi vet att efterfrågan på 
information är enorm och att 
detta tär väldigt på de franska 
resurserna. Men vilka 
diskussioner vi för omfattas av 
utrikessekretess, säger 
chefsåklagare Solveig Wollstad, 
som representerar Sverige i 
Eurojusts styrelse. 
– Vad jag däremot kan säga är att 
man försöker ge prioritet till 
sådana fall där rättegång snart ska 

635



hållas och Encrochat-materialet är 
den enda avgörande bevisningen. 
DN har förgäves sökt Frankrikes 
representanter inom Eurojust. 
Lasse Wierup 
lasse.wierup@dn.se 
Fakta. Encrochat – de 
kriminellas favoritmobil

Från 2017 och framåt har 
tusentals personer med koppling 
till gängkriminalitet och annan 
grov brottslighet avslöjats med 
hårdkrypterade smarttelefoner 
som sålts av det nederländska 
bolaget Encrochat. 

Efter stora ansträngningar 
lyckades fransk polis i början av 
2020 knäcka krypteringen via 
Encrochats servrar. 
En EU-gemensam styrka bildades 
inom Europol i Bryssel, som från 
april i hemlighet kunde avlyssna 
miljontals meddelanden mellan 
cirka 60 000 användare. 
Den 13 juni upptäckte Encrochats 
ägare vad som hänt och 
mobiltjänsten stängdes ner. 
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Avlyssning 
ledde till över 
100 gripna 
svenskar
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Encrochat-operationen har gett 
svensk polis en unik chans att 
komma åt topparna inom den 
organiserade brottsligheten. 
Bandidos, Vårbynätverket, 
Södertäljenätverket och 
Vårvädersligan är några av de 

brottsorganisationer vars 
medlemmar nu åkt fast. 
Under natten till den 4 maj i år 
slog polisen i Göteborg till mot 
mängder av bostäder och grep 
sammanlagt nio kända kriminella. 
Några timmar tidigare hade en 
33-årig man skjutits ihjäl på väg 
ut från en födelsedagsfest i 
stadsdelen Gamlestaden. 
DN kan nu berätta att det finns 
bevis för att de misstänkta 
personerna har använt flera 
krypterade mobiltjänster i sin 
planering av mordet – däribland 
Encrochat, som vid tidpunkten 
stod under fransk avlyssning. 
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– Uppgifter från Encro-materialet 
är en viktig del av bevisningen, 
säger kammaråklagare Stefan 
Lind. 
Ytterligare fem män har sedan 
dess gripits i mordutredningen 
och en sjätte är efterlyst i 
utlandet. 
Samtliga 14 misstänkta är knutna 
till det kriminella nätverket 
Vårvädersligan, som under 2010-
talet vuxit fram i Södra 
Biskopsgården och tros ligga 
bakom mängder av tidigare mord 
och andra grova brott. 
– Om vi lyckas nå ända in i mål 
blir det här tveklöst ett hårt slag 

mot hela grupperingen, säger 
Stefan Lind, som räknar med ett 
åtal i februari nästa år. 
Men fortfarande saknas flera 
pusselbitar. Liksom i andra fall 
väntar Stefan Lind och hans 
kollegor på kompletterande 
information från Frankrike, 
information som ännu inte 
kommit. 
– Det kommer att bli problem om 
vi inte får svar snart, säger Stefan 
Lind. 
En liknande kamp mot klockan 
förs nu på många håll runtom i 
landet. Totalt sitter mer än 
hundra personer för närvarande 
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häktade i Sverige tack vare de 
hackare inom fransk polis som i 
våras lyckades knäcka Encrochat-
tjänsten. 
I en del fall finns det dock så 
mycket annat bevismaterial att 
åklagarna inte är lika oroliga för 
vad försenade svar från Frankrike 
kan innebära. 
– Vi har väldigt god bevisning och 
läget under kontroll, men det är 
klart att man alltid vill att saker 
och ting ska gå så snabbt som 
möjligt, säger kammaråklagare 
Anna Stråth, som deltar i en 
omfattande förundersökning mot 
Vårbynätverket i Stockholm 

rörande anstiftan till mord, 
sprängdåd, grova narkotikabrott 
och grova vapenbrott. 
Lasse Wierup 
lasse.wierup@dn.se 
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Vd:n efter 
larmkaoset: 
Det är djupt 
olyckligt
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Kaos utbröt och människor fick 
vänta i timmar när företaget 
Tunstalls trygghetslarm 
havererade. 
– Det är djupt olyckligt, säger 
vd:n Johan Lenander och 

uppger att larmen nu fungerar 
som de ska. 
Johan Lenander tillträdde sin vd-
tjänst på Tunstall den 1 oktober 
och har haft några hektiska 
veckor. Han representerar ett 
företag vars trygghetslarm 
används i över 150 kommuner 
från norr till söder. Den 7 oktober 
övergick Tunstall till en ny 
larmplattform – och problem 
uppstod. Kommuner och 
människor drabbades av både 
störningar och försenade 
svarstider. 
En 101-åring som ramlade och 
slog sig larmade var tionde minut, 
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men det tog tre timmar innan 
larmet kom fram, rapporterar P4 
Örebro. 
– Det är djupt olyckligt och 
givetvis ledsamt. Vi har full 
förståelse för den inverkan det har 
haft på våra kommuner och de 
äldre och är väldigt ödmjuka inför 
dialogen vi har nu med samtliga 
av våra kunder, säger Johan 
Lenander. 
Enligt vd:n uppstod felet bland 
annat på grund av att det kom in 
”onormalt höga volymer” av 
provlarm till trygghetscentralen i 
samband med systembytet. 

– Det testades i en betydligt större 
utsträckning än vad vi kunde 
förutse, säger Lenander. 
Kan man lita på era larm nu? 
– Ja, nu fungerar trygghetslarmet 
som vanligt igen. Svarstiderna är i 
fas och vi ser enskilda timmar att 
vi ligger under 30 sekunder och 
över dygnet har vi en bra svarstid. 
Ett av de mest uppmärksammade 
fallen inträffade i Luleå i mitten 
av månaden. En kvinna tryckte på 
trygghetslarmet åtta gånger, men 
larmet nådde nattpatrullen först 
fem timmar senare. När patrullen 
var framme hade kvinnan avlidit. 
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Tunstalls vd Johan Lenander 
beklagar det inträffade. 
– Mina tankar går till anhöriga 
och kommunen som drabbats av 
detta, och även de operatörer som 
var med i samtalen. Vi är fullt 
transparenta i utredningen som 
pågår hos Ivo (inspektionen för 
vård och omsorg, reds. anm.) och 
den polisanmälan som finns. Vi 
gör även en internutredning, 
säger han. 
127 kommuner har ramavtal med 
Tunstall via SKL Kommentus, 
som ägs av Sveriges kommuner 
och regioner (SKR). Nu ska SKL 
Kommentus utreda det inträffade, 

med hjälp av ett frågeformulär 
som skickas till de 127 berörda 
kommunerna. 
TT 
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Så behålls 
svårighetsgraden 
på 
högskoleprovet
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Höstens högskoleprov blev 
annorlunda när bara 
förstagångsskrivare fick delta, 
och det var ungefär hälften så 
många som gjorde provet 
jämfört med förra året. Men det 
var lika svårt som vanligt att få 
höga poäng. 

Till höstens högskoleprov, som 
skrevs i söndags, hade 26 614 
personer anmält sig. De enda som 
fick genomföra provet var 
personer utan tidigare giltiga 
resultat.  
Normalt ligger medelresultatet på 
högskoleprovet på omkring 0.9 
poäng av högst 2.0. 
Per-Erik Lyrén är lektor på 
institutionen för tillämpad 
utbildningsvetenskap på Umeå 
universitet där man utvecklar 
proven. Han menar att årets 
resultat kan komma att se 
annorlunda ut. 
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– Årets provtagare kan antas vara 
yngre än vad gruppen brukar 
vara. Vi skulle inte bli förvånade 
om resultatet ser annorlunda ut. 
Tidigare år har yngre ofta 
presterat sämre på den verbala 
delen. Men det går inte att göra 
några starka antaganden, gruppen 
kan vara duktig ändå, säger han. 
För att resultaten ska vara 
jämförbara från år till år finns en 
kontrollmekanism vid 
poängsättning av proven, som 
kallas för normeringsprocess. Den 
finns till för att kompensera 
skillnader i svårighetsgrad mellan 
olika år. 

Det är alltså varken lättare eller 
svårare att få ett högt resultat i år 
– bara för att gruppen ser 
annorlunda ut. 
– Oavsett när man skriver provet 
ska det finnas samma möjligheter 
att få ett visst resultat. Det ska 
inte spela någon roll vilken 
version av provet det är, säger 
Lyrén. 
Under normeringsprocessen tittar 
man på likvärdiga uppgifter 
mellan åren, för att se hur stark 
eller svag en grupp är. På så sätt 
går det att bedöma om provet är 
lättare, svårare eller jämbördigt 
tidigare versioner. Sedan kan 
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normeringen också skilja sig 
mellan provets olika delar – 
uppdelat i kvantitativa och verbala 
uppgifter. 
Jämförelseperioden sträcker sig 
över giltighetstiden för ett prov. 
Denna är i vanliga fall fem år, men 
har på grund av coronapandemin 
förlängts till åtta år. 
– Nu för tiden är proven inte så 
olika, vi jobbar för att nå en jämn 
svårighetsgrad. Men det är viktigt 
att ha en procedur som ser till att 
det är rättvist, säger Per-Erik 
Lyrén. 
Jenny Nyman 
jenny.nyman@dn.se 

Skolor i utsatt 
område läggs 
ner – elever 
bussas till 
andra skolor
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Elever från skolor i ett utsatt 
område i Trollhättan ska bussas 
till andra skolor i staden för att 
bryta segregationen. 
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Förslaget som utformades på 
uppdrag av utbildningsnämnden 
väckte starka reaktioner när det 
presenterades i augusti i år.  
För att motverka 
skolsegregationen vill 
skolförvaltningen lägga ned hög- 
och mellanstadiet på Kronan och 
helt stänga Frälsegårdsskolan – 
båda i det utsatta området 
Kronogården. Eleverna ska i 
stället fördelas över andra skolor i 
kommunen. 
Syftet uppges vara att se till att 
”fler elever med ogynnsam 
socioekonomisk bakgrund och 
elever med utländsk bakgrund får 

en skolgång där fler klasskamrater 
har svenska som modersmål, 
vilket bidrar till att fler elever når 
målen i skolan”. 
Kort efter att förslaget 
presenterades startades flera 
protestlistor.  
– Om det handlar om integration, 
varför stänger de inte skolorna i 
stan och så får de eleverna komma 
hit i stället? undrade 18-årige 
Anas Mohammed som 
tillsammans med andra hade 
dragit igång en namninsamling 
för att rädda mellan- och 
högstadiet på Kronan.  
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De flesta elever på de angivna 
skolorna har utlandsfödda 
föräldrar och utbildningsnivån i 
området är generellt lägre.   
– För att skapa ett mer jämlikt och 
tryggare Trollhättan krävs mer 
förebyggande insatser och det 
bästa sättet är att satsa på skolan. 
Därför är vi beredda att göra 
förändringar som kommer att 
gynna alla nuvarande, men också 
framtida Trollhättebor som ska 
kunna leva i ett samhälle som står 
upp för alla människor, säger 
Sofia Andersson Dharsani (S), 
utbildningsnämndens ordförande 
i Trollhättan.  

Som DN tidigare har skrivit har 
liknande försök gjorts i andra 
kommuner, med varierande 
resultat. I Nyköping slog 
kommunen ihop alla fyra 
kommunala högstadieskolor i en 
centralt placerad skola 2014.  
– Den kommunala 
skolsegregationen på 
högstadienivå upphörde 
omedelbart och kom aldrig 
tillbaka. Det var oerhört 
lyckosamt. Samtidigt förvärrades 
segregationen mellan de 
kommunala skolorna och 
friskolorna. Uppdelningen blev 
skarpare, berättade Henrik 
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Eriksson, dåvarande skolchef i 
kommunen. 
Marina Ferhatovic 
marina.ferhatovic@dn.se 
Fakta. Förslag som rödgröna i 
Trollhättan säger ja till

• Att Kronan årskurs F-9 
omorganiseras till en F-3-skola 
från och med augusti 2021. 
• Att Frälsegårdsskolan F-6 
avvecklas från och med augusti 
2021. 
• Att utökade vistelsetider i 
förskola erbjuds till de barn som 
kan gynnas i sin språkutveckling i 
svenska. 

• Att utbildningsförvaltningen ges i 
uppdrag att utreda möjligheterna 
för utökad vistelsetid i 
fritidshemmet för elever vars 
språkliga och/eller sociala 
utveckling skulle kunna gynnas av 
detta. 
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Regionbasen: 
”Jag tror inte på 
beredskapslager”
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Det går inte att dimensionera 
ett samhälle efter ”den totala 
katastrofen”, hävdar Johnny 
Magnusson (M), ordförande i 
Västra Götalands 
regionstyrelse. 
Regionen var bara dygn ifrån 
att få slut på viktig 
skyddsutrustning under de 
kaosartade vårveckor då 

coronapandemin rasade som 
värst. 
Drygt 700 nya smittade i covid-19 
blev facit för den senaste veckan i 
Västra Götalandsregionens 
statistik. Det är betydligt färre än 
under de veckor i början av 
sommaren då smittspridningen 
skenade och de nya fallen 
räknades i tusental, men 
regionens smittskyddsläkare är 
ändå oroade. Siffran innebär en 
ökning. 
Kurvan har vänt uppåt igen. 
Johnny Magnusson (M), 
ordförande i Västra Götalands 
regionstyrelse och ytterst ansvarig 
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för hela regionens verksamhet, 
minns veckorna i våras då allt 
ställdes på sin spets och 
sjukvården på rekordtid 
mobiliserade för att kunna ta 
hand om exempellöst inflöde av 
svårt sjuka i behov av 
specialistvård på regionens iva-
avdelningar. 
– Bilden är den samma som i 
övriga landet. Antalet smittade 
stiger men antalet sjuka i 
sjukvården stiger inte nämnbart 
ännu. Det har ökat lite, men än så 
länge har vi inget pådrag utan det 
är mer normal 

smittskyddsverksamhet, säger 
Johnny Magnusson. 
Under de första kaosartade 
vårveckorna höll regionens förråd 
av medicinsk skyddsutrustning på 
att ta slut. Vid flera tillfällen fanns 
bara utrustning för något eller 
några dygns förbrukning kvar i 
lagren. 
– Vi vände oss till försvaret och 
fick åtskilliga tusen skyddsmask 
90 att förfoga över, som bland 
annat användes av vår 
ambulanshelikopter och av 
ambulansförarna. Sen fick vi löfte 
om det här sjukvårdstältet och då 
ökade vi vår kapacitet snabbt när 
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det gällde platser som var 
avskilda, säger Johnny 
Magnusson. 
Varför fanns det så lite resurser i 
beredskapslager? 
– Det är klart att du kan säga att 
vi ska ha lager som motsvarar tio 
års förbrukning, men då får du 
slänga en förfärlig massa 
utrustning. Jag tror inte på 
beredskapslager utan att man 
skulle kopiera de gamla 
försvarsindustriavtalen, där man 
snabbt kan ställa om och leverera 
vissa typer av produkter. 

Hade regionen det 
beredskapslager som regionen var 
skyldigt att ha? 
– Ja det kan jag säga, för det är 
ingen som har talat om vad vi ska 
ha.  
Borde ni inte veta vad ni är 
skyldiga att ha i beredskap? 
– Vi har ansvaret för sjukvården 
och vi har ansvar för en stor 
sjukvårdshändelse, men vi har 
inte ansvar att lagra för en okänd 
pandemi av en styrka som man 
inte har sett på 100 år. Det är som 
om brandförsvaret skulle ha en 
beredskap som räcker om allt 
brinner på samma gång nere i 
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oljehamnen. Det blir många 
gubbar och mycket brandsprutor. 
Det går inte att dimensionera ett 
samhälle för den totala 
katastrofen. 
Är sjukvården i Västra Götaland 
bättre rustad för en andra våg av 
smitta? 
– Ledningsmässigt är vi det, för 
nu finns det planer för hur vi ska 
växla upp. Men när det gäller 
förslitning på vår personal så 
vågar jag inte säga att alla har fått 
den återhämtningsvila man 
behöver för att ta en likadan törn 
igen. 

Hanteringen av covid-19 inom 
äldreomsorgen har blivit en het 
potatis där stark kritik riktats mot 
hur man i flera regioner – Västra 
Götalandsregionen är en av dem – 
utfärdade riktlinjer för vård av 
äldre med covid-19 som går på 
tvärs mot hälso- och 
sjukvårdslagen, som säger att 
sjukast ska få vård först. 
Johnny Magnusson säger att han 
”ganska omgående” förstod att 
situationen på västsvenska 
äldreboenden var kritisk. 
– Men vi hade inga resurser för att 
lösa det, för att bemanningen av 
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äldreboende är inte vår butik så 
att säga. 
Men sjuka personer är regionens 
ansvar, gav ni alla äldre den vård 
de behövde? 
– Vi gav definitivt inte alla syrgas, 
eller lade alla i respirator, 
eftersom det är en medicinsk 
bedömning. Om man sorterar 
igenom de journalerna så ser man 
att läkaren har gjort en 
bedömning att respirator för den 
här patienten – det är lika med 
döden inom kort, så det ska vi inte 
ge oss på. Och att syrgas av olika 
skäl har utgått. 

Enligt Johnny Magnusson 
saknades det på flera håll inom 
äldreomsorgen tillgång till syrgas, 
något som han i efterhand anser 
att man kunde ha avhjälpt. 
Samtidigt säger han att syrgas inte 
är till någon nytta om det inte 
finns personal på plats som vet 
hur den ska användas. 
– Men det är klart att om det är 
min gamla släkting och man inte 
har gett allt som finns, så kan jag 
tycka att det är fel, men när man 
går igenom det lite lugnare så är 
det ju inte alarmerade ur ett 
vårdperspektiv, därför att den 
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vård som skadar mer än den gör 
nytta den ska ju inte ges. 
Carl Cato 
carl.cato@dn.se 

Ovanliga 
krokodilungar 
kläckta
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Tio krokodilungar av den 
utrotningshotade arten 
kubakrokodil har kläckts på 
Tropicarium i Kolmården. 
– Att vi får kubakrokodiler hit 
känns fantastiskt roligt och 
oväntat, säger Tropicariums vd 
Rickard Sjödén. 
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Föräldrar är Skansenkrokodilerna 
Hillary och Castro som bodde 
tillfälligt på Kolmården tidigare i 
år när deras anläggning på 
Skansen byggdes om. 
TT 

Skyddsutrustning 
brändes upp i 
somras
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Samtidigt som det rådde brist på 
skyddsmaterial i vården i somras 
brändes skyddsutrustning från 
Socialstyrelsens nationella 
beredskapslager upp, rapporterar 
Kaliber i Sveriges Radio. Enligt 
krisberedskapschef Johanna 
Sandwall var utrustningen – 
bland annat en miljon handskar 
och 235 000 operationsmunskydd 
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– för gamla eller nådde inte upp 
till dagens krav. 
– Att vi skickar ut någonting som 
vi vet inte håller måttet och ger en 
falsk säkerhet, det tror vi inte är 
bra, säger hon. 
Men undersköterskan och det 
fackliga ombudet Elisabeth 
Antfolk är kritisk: 
– Jag trodde aldrig jag skulle se 
något sådant här, inte med den 
brist som rått på 
skyddsutrustning. 
Häpnadsväckande, säger hon till 
Kaliber. 
TT 

Sjukvårdssatsning 
i glesbygd pausad
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Arbetet med att utveckla 
akutsjukvård i extrem glesbygd i 
region Jämtland Härjedalen har 
stött på patrull, rapporterar P4 
Jämtland. Pandemin har satt 
stopp för planerade 
utbildningsinsatser för de som 
arbetar i väglöst land, miltals från 
närmsta sjukhus eller 
akutsjukvård. 
– Arbetet har varit pausat nu ett 
tag på grund av corona, men vi 
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har kvar strukturerna för det och 
budgeten för det, säger Hans 
Svensson, regiondirektör på 
regionen, till radion. 
Utbildningen riktar sig till 
exempel till renskötande samer, 
turister och länsstyrelsens 
naturbevakare. Framför allt 
handlar det om utbildning i 
praktisk akutsjukvård. 
TT 

Man dömd för 
våldtäkt på 
förskola
TISDAG 27 OKTOBER 2020

En man döms till fem års fängelse 
för grov våldtäkt mot barn, 
rapporterar P4 Halland. 
Gärningsmannen begick 
övergreppet på en förskola i 
Falkenbergs kommun i samband 
med en vilostund tidigare i 
somras. Vid häktningen i juli 
stängdes han av från jobbet på 
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förskolan. Varbergs tingsrätt 
dömer även mannen att betala ett 
skadestånd på 145 000 kronor till 
offret. 
TT 

Reviret har ställt 
till mycket obehag 
för lokalbefolk-
ningen en lång 
tid.
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Stein Tronsmoen (Senterpartiet), 
ordförande i rovviltnämnden i 
Hedmar till SVT om att 
länsstyrelsen i Värmland nu ger 
grönt ljus till Norges önskan om 
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att jaga varg i området kring 
svensk-norska gränsen. 
TT 

Här kan ett 
nytt 
storfängelse 
byggas
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Kalmar kan bli platsen för 
Kriminalvårdens nya 
storfängelse och ett häkte. Om 
kommunen och myndigheten 
kommer överens kan anstalten 
vara verklighet 2027. 
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På måndagen fattade 
Kriminalvårdens generaldirektör 
Martin Holmgren beslut om att 
det är Kalmar som myndigheten 
ska rikta in sig på för att 
förverkliga planerna om en ny 
anstalt och ett nytt häkte i östra 
Sverige. 
Inriktningen är ett häkte i 
anslutning till centralorten 
Kalmar samt en anstalt på lämplig 
plats inom Kalmar kommun, 
skriver Kriminalvården på sin 
hemsida. Om förutsättningar visar 
sig finnas kan häktet och 
anstalten bli en gemensam 
anläggning. 

Kommunstyrelsens ordförande 
Johan Persson (S) är nöjd med 
beslutet. 
– Vi är jätteglada för det. Det 
innebär ju ett antal hundra nya 
jobb och investeringar på över en 
miljard i kommunen, säger han. 
TT 
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Miljonnota för 
skolbränder
TISDAG 27 OKTOBER 2020

I år har det brunnit i flera skolor i 
Lund. De misstänkt anlagda 
bränderna kommer att kosta runt 
en miljon kronor – men 
prislappen väntas bli högre än så, 
rapporterar SVT Nyheter Skåne. 
TT 

SD-topp krävs 
på över tio 
miljoner
TISDAG 27 OKTOBER 2020

SD:s regionråd i Uppsala, David 
Perez, krävs på totalt 10,5 
miljoner kronor av Skatteverket. 
Det rör sig både om utebliven 
skatt och straffavgift för att inte 
ha upplyst om sina inkomster, 
rapporterar UNT. 
Perez menar att kravet är felaktigt 
och har överklagat till 
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förvaltningsrätten. Hans försvar 
går ut på att han utnyttjats av 
andra som velat undgå skatt. 
TT 

Inkassobolagen 
spår en ökning 
av ärenden
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Coronapandemin har ännu inte 
gett några större effekter på 
antalet inkassoärenden. 
Desto värre bedöms det bli de 
kommande månaderna. 
Drygt sex av tio av inkassobolagen 
ser ett scenario där det kommer 
att ske en ökning. Den 
bedömningen görs i en 
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uppföljning av en undersökning i 
somras. 
– Anledningen är att många inte 
sett så många ärenden ännu och 
det finns en viss 
fördröjningseffekt inom 
ekonomin. Många använder nu 
sina ekonomiska buffertar, en del 
har blivit varslade men inte 
förlorat sina jobb ännu. Det tar 
också ett tag innan en kredit som 
inte betalats också förfaller och 
hamnar hos inkassobolag, säger 
Fredrik Engström, ordförande för 
Svensk Inkasso som ligger bakom 
undersökningen. 

Bland de 20 större inkassobolag 
som medverkat uppger sju av tio 
att betalningsförmågan legat 
konstant under tredje kvartalet 
jämfört med andra kvartalet. En 
stigande arbetslöshet skulle dock 
kunna bidra negativt, något allt 
fler spår. I till exempel 
konjunkturinstitutets (KI) senaste 
rapport från september spåddes 
en ökad arbetslöshet från 8,7 
procent i år till 9,1 procent 2021. 
– Arbetslöshet vet vi sedan 
tidigare ekonomiska kriser är en 
av drivkrafterna till skuldsättning 
eftersom det påverkar människors 
betalningsförmåga i så pass stor 
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utsträckning, säger Fredrik 
Engström. 
Merparten av ärenden som 
inkommer till inkassoärenden 
berör också privatpersoner. 
Fredrik Engström ser en viss oro 
inför Black Friday och kommande 
julhandel där konsumenter inte är 
försiktiga nog. 
– Vår uppmaning från branschens 
sida är att man försöker hålla lite 
mer i sina besparingar för det 
finns en risk att vi är på väg in i ett 
lite svårare ekonomiskt läge och 
man får vara beredd på en 
försämrad ekonomi. 

Framför allt är det krediter 
kopplade till e-handel som ökat 
mest de senaste åren, antingen 
fakturakrediter eller 
delbetalningskrediter. 
– Sedan står blancolån, det vill 
säga lån utan säkerhet, för en 
andel. När betalningsförmågan 
krymper kan blancolånen vara en 
lösning för en del personer men 
det kan vara bedrägligt med höga 
räntor och kostnader vilket gör att 
man aldrig kommer ikapp. 
Från politiskt håll har man också 
försökt stävja problemen. I mars 
röstade riksdagen igenom en lag 
som förbjuder betalbolag att 
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erbjuda kredit som förvalt 
betalmedel vid e-handel. 
– I det stora hela tror jag att 
människor tycker att kreditsam-
hället utvecklats till något bra och 
bekvämt där man kan titta på 
varan innan man bestämmer sig 
för om man vill behålla den. 
Sedan drabbas en del av att man 
har svårt att planera sin ekonomi 
och förköper sig, så jag är 
personligen väldigt positiv till den 
här lagstiftningen, säger Fredrik 
Engström. 
TT 

Arbetslösheten 
faller 
ytterligare
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Arbetslösheten faller ytterligare, 
visar Arbetsförmedlingens 
veckostatistik. 
Under förra veckan skrev 7 856 
nya arbetslösa in sig på landets 
arbetsförmedlingar. 
De senaste tre veckorna har allt 
färre nya strömmat till. Det gör att 
arbetslösheten nu ligger på 8,8 
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procent, eller 457 949 i antal, ner 
från 8,9 procent veckan innan och 
9,0 procent veckan dessförinnan. 
Under förra veckan varslades 2 
269 personer om uppsägning, 
enligt Arbetsförmedlingens 
statistik. 
TT 

”Räddning av 
buss visar att 
SL måste 
förankra 
besluten”
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Kollektivtrafik. Förnuftet har 
segrat! Buss 76, med 
utgångspunkt i Norra 
Hammarbyhamnen, får vara kvar. 
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Södermalms lokalpolitiker gick 
samman över partigränserna och 
tog SL-ledningen i örat. 
Stadsdelen måste ha en 
bussförbindelse som ansluter till 
Östermalm. Att det inte finns 
någon plats för 76:an på Slussens 
åttafiliga guldbro kan vi leva med 
ett tag. SL medger att det lokala 
trycket har varit stort. 
Gläds gör också de boende på 
flyktingförläggningen vid 
Vintertullen. För dem är 76:an ett 
slags livlina. Nästa gång SL 
funderar på att stuva om i 
Stockholms lokaltrafik bör 

riktlinjerna vara förankrade hos 
resenärerna. 
Rolf Broberg, Stockholm 
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”Sommartid 
året runt kan 
leda till 
sömnbrist”
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Tidsomställning. Svar till Gunilla 
Mattsson (23/10) som vill 
permanenta sommartiden: 
Vintertid, även kallad för 
normaltid, innebär att solen går 
upp en timme tidigare och 

morgonljuset blir längre efter 
tidsomställningen. 
Flera sömnforskare är överens om 
att morgonljuset är dagens 
viktigaste ljus. Det ställer 
nämligen dygnsrytmen. Vi blir 
morgonpigga av morgonljuset, 
vilket i sin tur gör oss sömniga på 
kvällen. 
Vi går därför till sängs och får en 
fullgod sömn. Dagsljuset på 
morgonen är även viktigt för att 
bibehålla mental hälsa. Personer 
som ligger i riskzonen för psykiska 
sjukdomar och har en förhöjd 
suicidal risk gynnas av 
vintertidens ljusare morgnar. 
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Förespråkare av att införa 
sommartid året runt brukar hävda 
att en timmes mer dagsljus på 
eftermiddagen är viktigt. Men vi 
blir kvällspigga av ljusare kvällar, 
vilket kan leda till en förkortning 
av sömnen för unga som måste gå 
upp till skolan och vuxna som ska 
inleda sitt arbete på morgonen. 
Den framstående sömnforskaren 
Matthew Walker anser att 
samhället inte har råd att laborera 
med sömn hit och dit. Kritiker till 
sommartid pekar på att sömn-
bristen blir permanent om vi 
överger vintertid. Sommartiden 

har en härlig klang för många, 
men vi måste lita på forskningen. 
Satu Bermell, Bromma, föreläsare 
om sömn 
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Hundratals 
klagomål mot 
stadens nya 
parkeringsapp
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Stig Drugge fick 
parkeringsböter – trots att han 
hade betalat avgiften i 
Stockholms stads nya app 
”Betala P”. Han är bara en av 
hundratals som haft stora 
problem. 

– Jag förstår om stockholmarna 
är skitförbannade, säger 
trafikborgarrådet Daniel Helldén 
(MP). 
2013 lanserade Stockholms stad 
en app för betalning av parkering i 
huvudstaden. Antalet kunder 
växte snabbt och gjorde det tydligt 
att många föredrog att betala med 
sina telefoner snarare än att 
använda de mer traditionella 
maskinerna på trottoarerna. Men 
appen fick också kritik. 
Användare klagade bland annat 
på problem med betalningen. 
Den 1 oktober presenterades en 
helt ny app, Betala P, och den 
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tidigare versionen skrotades. 
Mottagandet har varit allt annat 
än varmt. I skrivande stund ligger 
tjänstens snittbetyg i App Store på 
ett föga smickrande 1,2 av 5. 
Användarna klagar bland annat 
på att de överöses med 
felmeddelanden, att reglagen för 
inställning av tid är svårhanterade 
och att appen ofta kraschar. Flera 
personer påpekar att den förra 
appen, trots sina barnsjukdomar, 
fungerade bättre. Andra skriver 
att tjänsten på grund av sina 
många problem är ett slöseri med 
skattemedel. 

DN har varit i kontakt med flera 
personer som vittnar om en 
mängd olika besvärligheter. Bland 
annat har det varit svårigheter 
med att betala med Swish, trots 
att detta saluförts som en nyhet 
med appen. Flera kunder har 
också fått böter – trots att de 
betalat avgiften. 
Marianne Hamsten som bor i 
centrala Stockholm är en av dem 
som har haft problem med den 
nya appen. Hon har inte kunnat 
betala med sitt kontokort och har 
även råkat ut för återkommande 
krångel när hon försökt betala 
med Swish. 
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– Jag förväntade mig att appen 
skulle vara ungefär likadan som 
den förra. Men när jag hade 
betalat med Swish och skulle 
avsluta parkeringen i förtid så gick 
det inte. Så jag mejlade 
trafikkontoret. Då fick jag reda på 
att det inte gick, säger Marianne 
Hamsten som anser att den 
informationen inte framgår i 
appen. 
Marianne Hamsten säger att det 
bästa med den förra appen var att 
det fanns möjlighet att avsluta 
parkeringen när du ville. När hon 
försökte att avsluta en parkering i 
den nya appen fann hon en 

funktion där hon fick frågan om 
hon ”ville lägga till extra”. 
– Då lade appen på ännu mer 
parkering och jag fick betala ännu 
mer. 
För Stig Drugge gick det ännu 
sämre. Han fick parkeringsböter 
trots att han hade betalat avgiften 
– Jag parkerade på Östermalm 
och sen betalade jag med appen. 
Det såg ut att fungera när jag 
betalade. 
Men när han återvände till sin bil 
möttes han av en gul lapp på 
vindrutan. När han gick in i appen 
för att kontrollera att han själv 
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inte hade gjort något fel såg allt ut 
att vara i sin ordning. 
Stig Drugge gick då fram till två 
parkeringsvakter och visade dem 
sin bot, men de sa att de inte 
kunde hjälpa honom. Han 
kontaktade då 
parkeringsvakternas överordnade 
varvid han fick rådet att betala 
boten. 
– Jag vägrade. Min tanke var ”Ska 
jag hålla på med det här för ni har 
gjort fel?”. Dagen efter åkte jag till 
polisen i Nacka, säger Stig 
Drugge. 
Han påpekar att det bar honom 
emot eftersom polisen har 

viktigare saker för sig än att 
undersöka parkeringsfrågor. 
Något polisen också höll med om. 
– Jag gjorde en överklagan, men 
för två dagar sen fick jag ett mejl 
från polisen där de hade strukit 
min bot, säger Stig Drugge. 
Trafikborgarrådet Daniel Helldén 
(MP) säger att han har förståelse 
för ilskan mot den nya appen. 
– Jag beklagar att vi fick såna 
problem från början och jag 
förstår att stockholmarna blir 
skitförbannade när appen inte 
fungerar. 
Daniel Helldén påpekar att 
informationen om att det inte går 
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att avbryta en parkering i förtid 
när du betalar med Swish borde 
ha varit tydligare. Enligt honom 
ska nu appen fungera fullt ut då 
flera uppdateringar har gjorts 
sedan lanseringen. Han 
framhåller även att alla som 
drabbats har kontaktats och fått 
tillbaka sina pengar. 
Tommy Jakobsson, projektledare 
på trafikkontoret, säger att 
informationsrutan i appen om hur 
du avslutar parkeringen i förtid, 
har varit otydlig – men att man nu 
gjort tidsinställningen mer exakt 
efter att ha lyssnat på kritiken. 

Han säger vidare att de som inte 
har kunnat avbryta sin parkering i 
tid ska få pengarna tillbaka. Detta 
gäller även bilister som av misstag 
gjort fel- eller dubbelköp. 
– Vi återbetalar direkt till kunden 
och det handlar om ett hundratal 
kunder. Men om du har problem 
med ditt bankkort, ska du vända 
dig till din bank. 
Vad tycker du om er 
kommunikation kring den nya 
versionen av appen? 
– Den hade kunnat vara bättre. 
Den gamla appen hade inte så 
många funktioner. Så i detta fall 
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kanske det var lite för mycket 
funktioner på en gång. 
Bim Jacobsson 
bim.jacobsson@dn.se 
Fakta. Kritiken mot appen

Sedan den 1 oktober har 
trafikkontoret fått in 696 frågor och 
klagomål på appen. Av dessa är 
det 75 personer som har fått 
parkeringsanmärkning. 
Anledningen till detta ska vara 
tillfälligt fel i appen. Ett fel som nu 
är åtgärdat. Samtliga 
parkeringsanmärkningar är 
hanterade av polisen i samarbete 
med trafikkontoret, och kunden 

behöver inte överklaga 
anmärkningarna då de redan är 
avskrivna. 
Appen har uppdaterats så nu kan 
även betalningar via Swish 
avslutas i förtid. Vidare så har p-
botar för ett 80-tal bilister rivits där 
böter utfärdats trots att 
parkeringsavgiften betalats. 
Källa: Trafikkontoret
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Plexiglas ska 
skydda 
bussförarna
TISDAG 27 OKTOBER 2020

SL blöder miljarder – men det 
skulle skapa ännu större 
problem att flytta kortläsarna på 
bussarna så att resenärerna 
kan blippa sina kort, enligt SL:s 
trafikdirektör Fredrik Cavalli-
Björkman. Förhoppningen är att 
plexiglasburar ska skydda 
förarna från coronasmitta – och 

därmed göra det möjligt att 
släppa på folk även framme i 
bussen. 
Ilskan och irritationen hos många 
av SL:s resenärer går inte att ta 
miste på. I telefonsamtal, mejl och 
kommentarsfält på Facebook 
reagerar stockholmare på förra 
veckans beslut att kräva att alla 
resenärer måste ha en giltig biljett 
innan man använder 
kollektivtrafiken – trots att man 
på länets bussar ännu inte kan 
blippa sitt SL-kort med reskassa. 
Anledningen är att kortläsarna nu 
är monterade vid förarna och att 
denna del av bussarna är 
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avstängda för att inte utsätta 
förarna för coronasmitta. 
Lösningen hade kunnat vara att 
flytta de befintliga kortläsarna till 
de bakre dörrarna, vilket redan 
har skett i flera andra län i 
Sverige. Men denna lösning ratas i 
Stockholm, berättar SL:s 
trafikdirektör Fredrik Cavalli 
Björkman. 
– Redan i mars var vi på den här 
frågan. Vi har gått igenom det 
flera gånger efter detta för att 
verkligen pröva tanken. Vi har 
kommit till samma slutsats hela 
tiden. Det är en provisorisk 

lösning som saknar robusthet, 
säger han. 
Redan under våren har 
Västmanland flyttat sina 
kortläsare från den främre delen 
av bussarna till de bakre dörrarna. 
Kritiken mot SL ökade när det 
stod klart att även Sörmland har 
börjat flytta sina kortläsare på 
samma sätt. 
– Vi utgår från våra 
förutsättningar. De här 
provisoriska lösningarna bygger 
på till exempel buntband och tejp 
och innebär att man får trycka in 
kablar bakom paneler. Risken är 
jättestor att det inte fungerar i 
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längden i alla fall, säger Fredrik 
Cavalli-Björkman. 
Fredrik Cavalli-Björkman lyfter 
också vikten av att förhålla sig till 
Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. I mars 
kritiserade myndigheten SL i 
skarpa ordalag efter beslut om 
minskad turtäthet som innebar 
ökad trängsel i kollektivtrafiken i 
Stockholm. Johan Carlsson, 
Folkhälsomyndighetens 
generaldirektör, uttryckte att ”det 
är inte rimligt att man har 
storträngsel i kollektivtrafiken” 
och uppmanade SL att lösa detta. 

Fredrik Cavalli-Björkman pekar 
på just denna uppgift – att inte 
bidra till ökad coronasmitta i 
Stockholm – som en viktig 
anledning till att man har valt bort 
alternativet att flytta de befintliga 
kortläsarna. 
– Några quick fixes ser vi inte 
framför oss. Vi måste hitta en mer 
långsiktig lösning, säger han. 
Enligt SL:s analys skulle det 
finnas två möjligheter att göra en 
sådan flytt av kortläsarna. Den 
snabba lösningen skulle vara att 
flytta de befintliga läsarna längre 
bak till en kostnad av cirka 10 
miljoner kronor totalt. Men detta 
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alternativ döms alltså ut av 
Fredrik Cavalli-Björkman. 
Ett annat, mer ambitiöst 
alternativ skulle vara att 
komplettera de redan befintliga 
maskinerna med nya kortläsare 
för de bakre ingångarna. Men 
detta skulle innebära en betydligt 
högre kostnad – runt 110 miljoner 
kronor. 
Coronapandemin innebär ett 
enormt inkomsttapp för SL. 
Prognoserna pekar på 3,5 
miljarder kronor i ekonomisk 
förlust gentemot budget och SL är 
i stort behov av att få in alla 
pengar man kan. 

Men om man ställer de 110 
miljoner kronorna mot de 
summor ni förlorar på att inte få 
in fulla intäkter för resorna – 
skulle inte det då vara en bra affär 
att göra den förändringen? 
– Jo, men vi måste också titta på 
trängselproblematiken. För att 
göra detta på ett bra sätt så måste 
vi ta bussar ur trafik. Vi har det 
som förstaperspektiv när vi 
resonerar. Vi vågar inte göra på 
annat sätt än att använda alla våra 
bussar i trafik, säger Fredrik 
Cavalli-Björkman och hänvisar till 
kraven från 
Folkhälsomyndigheten. 
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Den lösning som Fredrik Cavalli-
Björkman hoppas på är 
plexiglasskärmar som är tänkt att 
monteras runt bussförarna. På så 
sätt skulle man kunna börja 
använda även den främre dörren 
utan att förarna utsätts för 
coronasmitta. Men detta kräver 
att Arbetsmiljöverket ger sitt 
godkännande och ett sådant 
beslut väntas inom kort. 
Vad gör ni om det blir ett nej från 
Arbetsmiljöverket? 
– Låt mig få återkomma till den 
frågan. Jag har inte svaret på den, 
säger Fredrik Cavalli-Björkman. 

På fredagen kom SL med ett 
förtydligande efter den massiva 
kritiken mot de striktare reglerna 
och uppger att man kommer att 
göra en rimlighetsbedömning i de 
fall resenären inte har en giltig 
biljett. 
Adam Svensson 
adam.svensson@dn.se 
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Gröna 
cykelbanor 
testas för att 
öka 
säkerheten i 
trafiken
TISDAG 27 OKTOBER 2020

500 meter cykelbana mellan 
Danvikstull och Londonviadukten 

i Stockholm har asfalterats om 
och färgats grön. Tanken är att 
den gräsgröna asfalten ska öka 
trafiksäkerheten. 
Kostnaden för försöket beräknas 
till 4 miljoner kronor. 
Ambitionen med de gröna 
cykelbanorna att de ska kunna ge 
en inblick i hur separeringen 
mellan olika trafikslag i mer eller 
mindre knepiga miljöer kan göras 
tydligare.  
Förhoppningen är att 
trafiksäkerheten på sikt ska kunna 
förbättras för alla trafikanter. 
– Nu har vi fått till stånd 
Stockholms första infärgade 
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cykelbana. Det är ett viktigt steg i 
att utveckla metoder för att höja 
trafiksäkerheten i vår stad, i detta 
fall att tydliggöra var gående 
respektive cyklister ska röra sig. 
Att använda en avvikande färg på 
hela cykelbanan är en väl 
beprövad metod runt om i världen 
som vi nu testar, säger Daniel 
Helldén (MP) trafikborgarråd i 
Stockholms stad, i ett uttalande. 
Den aktuella sträckan är ett 
cykelpendlingsstråk där runt 5 
000 cyklister passerar dagligen. 
Längs med banan rör sig 
dessutom många fotgängare. 
Andreas Nordström 

Sex och 
slagsmål 
fortsätter ta 
plats i svensk 
film trots 
pandemin
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Intima scener ska undvikas och 
fysisk närhet begränsas. Så 
lyder råden till svenska film- 
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och tv-produktioner under 
coronakrisen. Det som skrivs 
och produceras nu kommer att 
synas på skärmen först om 
några år. Väntar en kysk och 
våldsfri filmvärld? 
Tänk på ”Ondskan” utan 
slagsmålsscener. Inga kaxiga 
internatelever i filmatiseringen av 
Jan Guillous bok som pucklar på 
varandra omringade av en livlig 
folkhop. Eller ”Älska mig”, 
Josephine Bornebuschs tv-serie, 
utan en enda passionerad kyss 
mellan karaktärerna Clara och 
Peter. 

”Färre slagsmål, mindre sex – tv-
produktion får covidmakeover”. 
Så löd en rubrik i Wall Street 
Journal i oktober. Brittiska 
Guardian skrev knappt två 
månader tidigare: ”Filmskapare 
blir tillsagda att spola sexscener 
för att skydda skådespelare mot 
coronaviruset.” 
Vittnesmålen är många om hur 
film och tv anpassas under 
pandemin. Liksom utomlands har 
svenska inspelningar riktlinjer att 
rätta sig efter: Fysisk kontakt och 
inspelning av intima scener ska 
undvikas i den mån det går. 
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Filmer och tv-serier vars manus 
skrivs i dag kommer att möta sin 
publik om mer än ett år. Kanske i 
en tid när pandemin är över. Så 
frågan är hur mycket hänsyn 
filmskaparna tar till pandemins 
premisser? Står nya manus helt 
utan intimitet och handgemäng?  
– Jag har hela tiden rådande 
förutsättningar i bakhuvudet, 
säger Cilla Jackert. 
Hon är manusförfattare, bland 
annat till filmen ”Känn ingen 
sorg” (2013) och dramaserien 
”Tunna blå linjen”, vars 
inspelning blev klar i januari i år. 
Serien har premiär 2021. 

De senaste månaderna har hon 
arbetat på ett nytt projekt. Än är 
det bara ett frö, men snart ska hon 
lämna historien till beställare. 
Sedan börjar det grundliga 
manusarbetet. Förhoppningen är 
att alstret ska spelas in nästa höst. 
– Det är lättare att tänka igenom 
konsekvenser nu i stället för sen, 
under den stressiga produktionen. 
Till exempel handlar det om att 
inte skriva för många scener med 
stora mängder statister. 
Historiens kvalitet kommer inte 
att förstöras, men jag berättar den 
på ett sätt som fungerar, säger 
hon och fortsätter: 
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– Samtidigt tar jag inte bort 
intimitet, fysiskt våld eller 
folksamlingar. Alla de delarna är 
med. Jag undviker att skriva 
snålare eller mer coronaanpassat 
än vad jag tror kommer att 
behövas. Även om livet 
fortfarande präglas av pandemin 
nästa höst hittar vi nog sätt att 
förhålla oss till förutsättningarna. 
Ytterligare en manusförfattare 
som skriver under rådande 
pandemi är Daniel Karlsson. Han 
är tidigare känd för filmer som 
”Min pappa Marianne” (2020), 
som han skrev tillsammans med 
Ida Kjellin och Cilla Jackert, och 

”Jag kommer hem igen till 
jul” (2019). Nu skriver han på 
avsnitt till en tv-serie som ska 
spelas in i början av nästa år. 
Liksom Jackert undviker han att 
mer än nödvändigt anpassa 
innehållet efter de pandemiska 
förutsättningarna. Om det skulle 
krävas kan det omarbetas längre 
fram, förklarar han. Han nämner 
dock andra – mer subtila – 
skillnader. 
– Jag skriver in färre 
hälsningskramar i manus. Det 
handlar om att skapa en 
relaterbar verklighet, publiken 
skulle kanske reagera på den 
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typen av hälsningar i dag, 
resonerar han. 
– Sedan har jag också med fler 
videosamtal i scenerna. Tekniken 
har funnits länge, men tidigare 
har det känts onödigt att skriva 
om sådant. Nu lever vi i en värld 
där det är väldigt normalt, säger 
Karlsson. 
När SF Studios produktionschef 
Tim King får frågan om vad som 
egentligen händer med film fram-
över säger han att svaret är tråkigt 
– men kanske är det också 
lättande. 
– Vårt mål är att det ska vara 
osynligt för publiken att filmer 

och serier är skapade under 
corona. Folk vill se samma saker 
som tidigare, med samma kvalitet. 
Det måste vi som bransch försöka 
leverera, utifrån de riktlinjer vi 
har för att ta hand om anställda 
på plats. 
Intimitet, våld eller folksamlingar 
har ofta betydelse för handlingen, 
understryker han. Därför får de 
inslagen leva vidare, förutsatt att 
inget drastiskt händer med 
smittspridningen. 
Redan i dag finns en rad åtgärder. 
Den grundläggande är att covid-
smitta inte ska komma in på 
inspelningsplats. Men det finns 
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också knep för specifika 
situationer. Ett exempel går att 
hitta i den kommande tv-serien 
”Snabba cash” som har spelats in 
under sommaren: 
Här utspelar sig en våldsam 
skjutjakt mitt i ett köpcentrum 
bland mängder av oskyldiga. I 
stället för att filma hela folkvimlet 
klipps bilden mellan olika vinklar. 
Det ska skapa en illusion av att 
scenen tar plats i en stor rusning 
av människor. Men här finns 
knappt 50. 
För scener med sex och 
närkontakt finns flera lösningar. 
En del produktioner låter 

intimitetskoordinatorer diskutera 
upplägget med inblandade parter. 
Till exempel kan inspelning av 
dessa scener begränsas till en 
kortare period – under vilken 
skådespelare kan leva mer 
isolerat. 
Pandemin kan dock få andra -
effekter – som sträcker sig längre 
än att vi fortsatt kommer att se 
rykande hett sex, blodiga slagsmål 
och horder av människor. Ett 
skifte av vilka genrer som 
produceras i Sverige kan vara i 
annalkande, spår Tim King. 
Det handlar inte om en svallvåg av 
filmer om coronaliknande 
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verkligheter – åtminstone inte 
ännu. King påpekar att publiken 
vill försvinna bort, att eskapismen 
är stor. 
– Det är för deppigt med 
pandemifilmer. Mer än någonsin 
vill publiken komma till en annan 
värld, en annan kultur.  
Josephine Bornebuschs ”Orca” är 
ett av undantagen. Filmen 
skildrar människor fast i 
karantän. Den har biopremiär den 
30 oktober, och släpps på Viaplay 
bara två veckor senare. 
Däremot kan det förändrade 
distributionsledet för film påverka 
vad som framöver skrivs, 

produceras – och möter publiken. 
Nu går flera filmer direkt upp på 
strömningstjänster utan att 
passera biosalonger. 
– Sverige är på många sätt 
konservativt gällande vad som 
fungerar på bio. Det är breda 
komedier och barnfilmer. Jag 
upplever att vår repertoar nu 
snarare expanderar än begränsas, 
säger King. 
Medan humoristiska 
familjedramer har gått som tåget 
har produktionen av till exempel 
skräckfilm varit liten i Sverige, 
menar han. Det har inte funnits 
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en plattform för dem på 
biograferna. 
– Fler filmer kan hitta ett hem på 
grund av det här. Nu jobbar vi 
mot två marknader; biografer och 
strömningstjänster. Lanseras 
filmen på exempelvis Netflix 
behövs inte en svensk biopublik 
på 100 000 personer. Jag tror på 
en trend av mer spridda genrer 
inom svensk film framöver, säger 
Tim King. 
Jenny Nyman 
jenny.nyman@dn.se 

Svenska riktlinjer för inspelningar 
under pandemin. 

Några av punkterna som Film- 
och tv-producenterna, Medie-
företagen och Teaterförbundet har 
tagit fram: 
Fysisk kontakt ska så långt som 
möjligt undvikas. 
Inspelningar ska planeras så att 
antalet personer på 
inspelningsplats och 
produktionskontor minimeras och 
på ett sådant sätt att avståndet 
mellan medverkande/team kan 
upprätthållas i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 
Skådespelare måste klä sig själva 
och ställa in sina egna mikrofoner. 
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Hygienen måste också beaktas 
när kostymer och smink är i 
förvaring. 
Inspelning av intima scener bör 
undvikas. Skådespelare har rätt 
att avstå från närkontakt med -
andra, till exempel kyssar. 

Transpersoners 
rättigheter är 
mänskliga 
rättigheter, 
skriver 300 
bokprofiler i ett 
upprop
TISDAG 27 OKTOBER 2020
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Just nu hotas, förlöjligas och 
ifrågasätts transpersoner på 
flera håll i världen. Därför vill vi 
säga: ni är betydelsefulla och 
älskade, skriver över 300 
litteraturprofiler i ett öppet brev 
till stöd för transpersoners 
rättigheter. 
I tider där transpersoners 
rättigheter hotas eller inte 
respekteras vill vi som är 
yrkesverksamma inom svensk 
litteratur med detta brev visa vårt 
stöd för alla transpersoner i 
Sverige och världen över. 

Detta brev är inspirerat av 
liknande brev publicerade i 
Storbritannien, USA och Kanada. 
Vi som undertecknar detta brev är 
alla yrkesverksamma inom svensk 
litteratur som författare, 
förläggare, illustratörer, 
redaktörer, lektörer, dramatiker, 
översättare, agenter, journalister, 
bokhandlare, bibliotekarier eller 
inom litterära institutioner. Vi 
tror alla på ordets makt och vill 
med våra ord därför säga: 
Transkvinnor är kvinnor. 
Transmän är män. Icke-binära är 
icke-binära. Transpersoners 
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rättigheter är mänskliga 
rättigheter. 
Alla transpersoner förtjänar 
jämlik behandling och respekt. 
Alla transpersoner ska ha rätt till 
vård utifrån behov. 
Transpersoners pronomen ska 
respekteras. 
Ni är betydelsefulla och älskade. 
Vi står bakom er. 
Läs hela namnlistan på dn.se/
kultur 
Johanna Koljonen 
kultur@sydsvenskan.se 
Kristofer Folkhammar 
Gabrielle de Bourg 
rollspelskonstruktör o författare 

ch initiativtagare 
Alexander Ahndoril 
författare Simona 
författare o Ahrnstedt 
ch leg 
psykolog John 
Ajvide Lindqvist 
författare Susanna 
författare A Alakoski 
razo Arif 
poet och 
manusförfattare Saga 
författare S Becker 
ara Bergmark 
författare Y Elfgren 
olanda Aurora 
Bohm Ramirez 
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författare o artist 
ch Maricona 
Alexandra Coelho 
författare D Ahndoril 
oris Dahlin 
författare Alle 
förläggare o Eriksson 
ch redaktör 
Athena Farrokhzad författare 
författare och 
litteraturkritiker Moa 
författare o Gammel 
ch skådespelare 
Jörgen Gassilewski 
författare Eva 
vd N Gedin 
orstedts Förlagsgrupp 

Alex Haridi 
författare Helena 
författare o Hedlund 
ch skådespelare 
Clara Henry 
författare och 
programledare Jenny 
författare o Jägerfeld 
ch leg 
psykolog Sara 
författare J Kadefors 
udith Kiros 
poet och kritiker 
författare och 
kritiker Åsa 
författare M Larsson 
ian Lodalen 
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författare Martina 
kritiker o Lowden 
ch redaktör 
Sara Lövestam 
författare Martina 
författare o Montelius 
ch dramatiker 
Annika Norlin 
författare och 
artist Pia 
förlagschef Printz 
Piratförlaget Nino 
poet Ramsby 
musiker J bildkonstnär 
essica Schiefauer 
författare Mats 
författare S Strandberg 

imon Stålenhag 
illustratör och 
författare David 
författare o Sundin 
ch programledare 
Maria Sveland 
journalist och 
författare Johan 
författare R Theorin 
ené Vazquez 
författare o Diaz 
ch översättare 
America Vera-Zavala 
författare och 
dramatiker Katarina 
författare o Wennstam 
ch journalist 
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David Wiberg 
författare och 
skådespelare Martin 
författare S Widmark 
tina Wirsén 
författare och 
illustratör Stina 
författare o Wollter 
ch konstnär 

Sandras 
släkting 
började tro på 
konspirationer 
– nu har de 
glidit isär
TISDAG 27 OKTOBER 2020

Konspirationsteorierna växer i 
grupper på internet. De får 
också reella konsekvenser – för 
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människor som ser sina 
familjer och relationer glida isär 
på grund av de olika 
uppfattningarna om världen. 
En av dem är Sandra. Hon 
känner att hon har förlorat en 
släkting för att de inte delar 
samma verklighetsbild. 
– Man matas med nya teorier, 
flera i veckan ibland. 
Det började med strålningen från 
5G. Sandra och hennes släkting 
bor i en stad i södra Sverige. Där 
hade de en ganska nära relation. 
Släktingen var rolig, påläst och 
snabb. De pratade i telefon, fikade 
och diskuterade ofta. Men för 

några år sedan började släktingen 
oroa sig för att strålningen från 
5G skulle göra människor sjuka. 
Sandra försökte sätta sig in i 
problematiken. Hon höll med 
ibland, men gav också mothugg. 
Men snart handlade det inte bara 
om rädslan för 5G, utan 
släktingen började allt oftare 
dryfta idéer om konspirationer 
runtom i världen. Konspirationer 
som skulle kunna ödelägga 
samhället. 
Det kunde handla om chemtrails 
– strimmorna bakom flygplan, 
som konspirationsteoretiker 
runtom i världen hävdar är 
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medvetna utsläpp av kemikalier 
för oklara syften. Eller om 
sammanslagningar av mäktiga 
människor, framför allt i USA, 
som enligt en konspirationsteori 
träffas i globala pedofilnätverk. I 
USA fick denna falska teori stor 
uppmärksamhet inför förra 
presidentvalet, då demokrater 
hävdades ha koppling till en 
påstådd pedofilring med fäste i 
flera restauranger i bland annat 
Washington. En konsekvens av 
konspirationsteorins spridning 
var att en man öppnade eld på en 
av de utpekade restaurangerna. 
Han berättade själv senare att han 

ville utreda om det bedrevs 
barnsexhandel på restaurangen. 
Sandras släkting hade också en 
idé om att några få mäktiga 
personer ville reducera världens 
befolkning till en bråkdel av vad 
den är i dag. Och Sandra försökte 
lyssna. 
– Min släkting tyckte ofta att jag 
var ointresserad. Att jag inte 
brydde mig eller lade ner 
tillräckligt mycket tid på att ta 
reda på ”sanningen”. I början när 
det bara handlade om 5G la jag 
ner mycket tid på att ta till mig 
fakta för att bedöma om det 
kanske låg något i det, men det 
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räckte inte. Det fanns bara en 
sanning, och jag dömdes ut för att 
jag inte förstod den sanning de 
tror på och för att jag inte tog det 
här på tillräckligt stort allvar, 
berättar Sandra för DN. 
Mitt i coronakrisen blev 
släktingen övertygad om att det 
virus som lamslagit stora delar av 
världen i själva verket var en 
planerad attack, och att det vaccin 
som många hoppas på ska stoppa 
pandemin kommer innehålla ett 
mikrochip för att kunna 
kontrollera människor. 
Där stod Sandra mitt i en 
världskris, och orkade inte ta in 

mer av det hon fick berättat för 
sig. 
Hon har länge försökt att förstå, 
och försökt få sin släkting att 
förstå att det finns andra sätt att 
se på verkligheten än de som finns 
i de kretsar där släktingen alltmer 
börjat umgås online. Det har i 
perioder blivit ett stort arbete för 
Sandra: hon letar efter fakta, tittar 
på klipp hon får skickade till sig 
och försöker ta reda på vad det är 
som lockar med teorierna. 
Släktingen är övertygad om att de 
som inte tror på teorierna inte 
förstår, eller att traditionella 
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medier och myndigheter mörkar 
fakta å någon annans vägnar. 
– Jag har lagt så mycket tid på att 
försöka hitta alternativa sätt för 
min släkting att se på saker. Men 
det slutar bara med att vi går i 
clinch. För mig beror det på 
dagsformen. Ibland lyssnar jag 
jättemycket och ibland orkar jag 
bara inte höra mer. 
Konspirationsteorierna och 
nätverken online har gjort att 
Sandras släkting allt mer 
avskärmar sig från de vänner hen 
tidigare hade relationer till. Och ju 
färre relationer hen har utanför de 
nya grupper hen hittat, desto mer 

orolig blir Sandra över vart 
hennes släkting är på väg. 
– Innerst inne tror jag att hen vill 
känna sig behövd. I de nätverk 
hen har hittat får hen en sådan 
stor bekräftelse och det blir något 
slags motor. Jag tror att hen hittar 
tillhörighet i dessa grupper. 
Det är inte bara Sandra som har 
påverkats av 
konspirationsteorierna. DN har 
även talat med en äldre vän till de 
båda, som oroar sig för vad som 
har hänt med släktingen. Hon 
säger att Sandras släkting är en 
vänlig person till vardags, men att 
tankarna hen har om andra 
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människor har förändrats. Inte så 
många passar in längre. 
– Hen blir så väldigt besviken på 
människor hela tiden. Alla de som 
inte bemöter tankarna på ”rätt 
sätt” är nonchalanta och förstår 
inte. 
Själv försöker hon ändå möta 
Sandras släkting i hens tankar, 
eftersom hon inte vill att även 
deras relation ska ta alltför stor 
skada. Under ett par års tid har 
hon tagit del av youtubeklippen 
om teorierna som hon får 
skickade till sig. Hon tar in dem, 
och gör sin egen bedömning. 

– Jag tycker ju om den här 
personen trots allt, och har känt 
personen så länge. Och jag önskar 
att hen kunde sitta ner och 
resonera med människor även om 
de inte tycker som hen. 
Sandra har ofta känt att hon blir 
dumförklarad när hon kommit 
med motargument till sin 
släkting. Och just nu har de ingen 
kontakt alls. 
– Min släkting väljer bort 
människor som inte håller med 
eller passar in i hens världsbild, 
och anser sig inte ha tid eller 
intresse för dem.   
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För Sandra är det en sorg, inte 
bara för att de inte kan finnas för 
varandra trots skilda åsikter. Det 
är också oron för vad som ska 
hända med hennes släkting om 
hen tappar kontakten med fler 
och fler av de människor som 
verkligen skulle kunna ge andra 
bilder av världen.  
– Jag önskar att vi kunde umgås 
som vänner. Det gör ont att veta 
att min släkting kanske sitter där 
själv framför sina 
nätverksgrupper på kvällar då vi 
annars brukade umgås, jag vill att 
hen ska må bra och kunna vara 
med i våra sociala sammanhang. 

Det är ju någon som jag bryr mig 
om egentligen. 
Nätverken ser ut att helt ha lagt 
beslag på släktingen. 
– Om jag försöker motbevisa 
saker så är det det sämsta jag kan 
göra, det bästa är att bara lyssna. 
Både Sandra och den äldre 
vännen säger att de har insett att 
idéerna om 
världskonspirationerna inte 
kommer att försvinna med tiden. 
Sandra tror att det enda sättet för 
människor som har dragits in i de 
här nätverken att bryta sig loss 
skulle vara om någon inom 
gruppen hoppar av eller om de 
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splittras. Eftersom de inte litar på 
traditionella medier, myndigheter 
eller människor som påtalar andra 
sätt att se på världen, så går det 
helt enkelt inte att motbevisa de 
påståenden som de får från sina 
källor. 
– Jag har heller aldrig sagt att min 
släkting inte ska tro på ”sin 
sanning”. Jag hade dock hoppats 
på att hen skulle låta mig få tro på 
min. 
– Jag har valt att tro på 
myndigheter och medier i Sverige. 
För mig skulle det vara jobbigt att 
vara rädd för så mycket. Men jag 
tror det kan finnas människor i de 

här grupperna som skulle kunna 
göra skillnad, om de bara vågade 
ifrågasätta de källor de får 
informationen från. 
Den äldre vännen menar att det i 
grupperna bara finns plats för ja-
sägare, och att de inte ifrågasätter 
varandra gällande varifrån de får 
sina uppfattningar. Hon tror att 
en mer ifrågasättande kultur 
skulle kunna vara ett steg på 
vägen till att bli mer källkritisk. 
Från att försöka hitta sätt att 
hantera situationen, och kanske 
hjälpa sin släkting att se vad som 
är sant och falskt, har Sandra i 
dag börjat leta efter sätt att ta 
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hand om sig själv – och sätt att 
förstå att hon har gjort allt hon 
har kunnat. 
– Hur hanterar man sin egen sorg 
över att ha blivit bortvald av sin 
släkting? Hur lämnar man någon 
som stått en nära när man 
samtidigt är rädd för hur det ska 
gå för personen? Man måste ju 
skydda sig själv också, även om 
jag inte vet hur det ska gå till, 
säger Sandra. 
Fotnot: Sandra heter egentligen 
något annat. 
Evelyn Jones 
evelyn.jones@dn.se 

Ledare: Inte ens 
riksdagen är 
fredad från it-
piraterna
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Vi lever i en tid då trygghet 
trumfar frihet. Återkommande 
hörs – även på dessa sidor – krav 
på att staten ska få ökad repressiv 
makt på medborgarnas 
bekostnad. Det läggs fram förslag 
på fler poliser, strängare straff, 
förtätad kameraövervakning, 
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skärpning av rätte-
gångsproceduren, ökade 
möjligheter till avlyssning... 
Oron är inte gripen ur luften. 
Även om Sverige på flera sätt blir 
tryggare sprider den mer eller 
mindre organiserade 
kriminaliteten en rädsla som är 
befogad. Samtidigt riskerar ett för 
ensidigt fokus på våldsbrottslighet 
och gäng dels att staten med sina 
tvångsmedel får oproportionerligt 
stort inflytande över människors 
vardag, dels att man missar andra 
hot som kan vara nog så allvarliga 
– både på samhälls- och 
individnivå. 

DN:s avslöjande av den enorma 
läckan från säkerhetskoncernen 
Gunnebo är ett larm om denna 
andra hotbild. Konsekvenserna av 
att hackare kommit åt 
topphemliga uppgifter från 
Gunnebo är alarmerande. 
Vad som läckt ut från företagets 
datorer är bland annat ritningar 
över lokaler som tillhör 
bankkontor, butiker och 
myndigheter som Skatteverket. 
Det handlar till exempel om 
uppgifter om placeringar för 
övervakningskameror, larm och 
skyddade rum. 
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Till och med detaljer om 
riksdagens skalskydd har läckt, 
använts för utpressning – och till 
slut hamnat på nätet. Allt som allt 
38 000 filer. 
Den som exponerar sig mot nätet 
riskerar alltid att bli hackad. Och i 
stort sett alla gör det. 
För bara ett par dagar sedan kom 
rapporter om en stor skandal i 
Finland, där ett 
psykoterapicentrum med 
mottagningar i 20 städer 
attackerats av hackare. Journaler 
med mycket känsliga 
sjukvårdsuppgifter läckte ut och 

berörda patienter utsattes för 
utpressningsförsök. 
Den svenska härvan kring 
Transportstyrelsen som 
avslöjades av DN år 2017 torde 
ännu finnas i färskt minne. Det 
var då myndigheten outsourcade 
it-funktioner så att utländska 
tekniker kunde komma över 
uppgifter om bland annat svensk 
försvars- och underrättelse-
personal. 
Lägg till de återkommande 
nyheterna om hur den kinesiska 
storkoncernen Huawei – med 
direkta kopplingar till diktaturens 
försvar, underrättelsetjänst och 
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regering – försöker expandera på 
telekommarknader världen över. 
En större potentiell it-fara är svår 
att tänka sig. 
Det är lätt att förfäras över att 
myndigheter och företag som 
Gunnebo låter sig bli offer för 
stora dataintrång. Att vi själva 
som individer ofta tar stora risker 
är också väl känt, men de flesta 
tycks obekymrade över de 
möjligheter som bolag som 
Facebook och Google har att ha 
koll på vårt liv. 
Så sent som i fjol kunde DN visa 
hur hundratusentals svenskar 
dygnet runt blir gps-övervakade 

via appar i telefonen – och hur 
informationen, som kan spåras 
ner på individnivå, säljs öppet. 
Kort sagt: mot vissa skurkar 
hjälper inte ens en polis i varje 
gathörn och aldrig så höga murar 
och tjocka lås. Det är bra att vi fått 
en debatt om ökat skydd mot 
våldsbrottslingarnas och de 
kriminella gängens attacker mot 
vår trygghet, men vi får inte 
glömma bort andra, högst reella 
hot. 
Man kan uppleva ökad otrygghet 
på flera sätt. Dit hör en alltför 
repressiv stat och företag som via 
telefonen kryper allt längre in i 
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vårt privatliv. Men också 
regeringar, myndigheter och 
företag som vi anförtror våra 
hemligheter men som inte ens 
klarar att hålla dessa borta från de 
gangstrar som bebor internets 
mörkaste no go-zoner. 
DN 28/10 2020 

Säkerhetsföret
agets läcka 
sträcker sig 
långt utanför 
Sverige
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Läckan från säkerhetsföretaget 
Gunnebo sträcker sig långt 
utanför Sveriges gränser. 38 
000 filer, många belagda med 
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sekretess, har laddats upp helt 
öppet på nätet. 
Mängder med ritningar över 
bankvalv, larmsystem och 
känsliga anläggningar har 
läckts – även uppgifter om 
skyddet av Sveriges riksdag 
finns med. 
Börsnoterade Gunnebokoncernen 
är en stor aktör inom skalskydd, 
kontanthantering, larm och 
övervakning. Bland kunderna 
märks banker, myndigheter – till 
och med riksdagsförvaltningen 
har anlitat Gunnebo för att hålla 
lokaler och egendom säkra. 
Bolaget beskriver sig som 

världsledande. Verksamheten är 
global, med kunder över hela 
världen. 
Nu kan DN rapportera om en 
mycket omfattande dataläcka från 
företagets servrar och datorer. 
Där finns offerter, kontoutdrag 
och intern redovisning. Men också 
mängder med ritningar över 
känsliga anläggningar. I många 
fall med exakta placeringar av 
övervakningskameror, larm, valv 
och skyddade rum. 
Hela läckan har publicerats öppet 
på nätet av angriparna och kan på 
så sätt ha kommit i händerna på 
kriminella. Sammanlagt rör det 

708



sig om 19 gigabyte information 
och över 38  000 filer.  
Tillsammans med it-säkerhets-
experten Leif Nixon på Sectra 
Communications har DN tagit del 
av materialet. Vissa delar sticker 
ut: 
Ritningar som visar larmsystem 
och övervakningskameror på ett 
SEB-kontor i en svensk stad. En 
ritning visar exakt var kameror är 
placerade och vilken del av 
kontoret de täcker, samt var 
övervakningssystemets 
datorutrustning står placerad. En 
annan visar var larmknappar och 
rörelsedetektorer finns. Båda 

ritningarna är daterade till hösten 
2019. 
Sekretessbelagda ritningar för 
Skatteverkets nya kontor i 
Sundbyberg, med våning efter 
våning beskriven i detalj. 
Ritningarna har en tydlig 
markering om sekretess och 
vilken del av offentlighets- och -
sekretesslagen som skyddar dem. 
Ett avtal mellan Gunnebo och 
Riksdagsförvaltningen avslöjar 
detaljer om riksdagens skalskydd. 
När DN kontaktar riksdagens 
säkerhetsavdelning blir svaret att 
denna information är 

709



sekretessbelagd och inte får finnas 
i offentliga handlingar. 
Ritningar för en av Stockholms 
mest exklusiva smyckebutiker, 
med tydlig markering var 
säkerhetsvalvet är beläget. Ett 
rum är markerat CCTV, det 
engelska uttrycket för 
kameraövervakning. Läckan 
innehåller också offerter där det 
framgår exakt vilken modell av 
kassaskåp butiken har erbjudits. 
Ritningar till bankvalv för minst 
två tyska banker. Valven är 
byggda för att rymma värdefack 
som levereras av Gunnebo, och 
ritningarna ger en detaljerad bild 

av konstruktionen. Motsvarande 
ritningar finns även för svenska 
banker, men de är äldre och 
åtminstone vissa av bankerna har 
slutat erbjuda bankfack. 
Fotografier som visar 
installationen av bankomater i ett 
annat europeiskt land, samt 
säkerhetsfunktioner kring dem. 
Ett dokument innehåller Nordeas 
svenska föreskrifter för hur 
bankomater ska byggas in, vilka 
dörrar som ska skydda rummet 
och liknande. Nordeadokumentet 
är dock äldre, daterat till 2010.  
Men det slutar inte där – en stor 
mängd känsliga anläggningar runt 
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om i världen figurerar i 
materialet. Många är platser som 
hanterar stora summor pengar 
eller exklusiva varor. 
Leif Nixon säger att en läcka om 
byggnader är extra problematiska. 
När ett lösenord läcker kan det 
bytas ut, men fysiska 
anläggningar kan inte förändras i 
en handvändning. 
– Det här är svårt att återhämta 
sig från, det handlar om så många 
fysiska byggnader som skulle 
behöva byggas om. 
Filerna kommer från ett 
dataintrång i augusti. Gunnebo 
beskrev det då i ett 

pressmeddelande som en 
”organiserad it-attack” och 
meddelade att den hade anmälts 
till Säpo som misstänkt 
industrispionage. 
Samtidigt beskriver Gunnebo hur 
framgångsrikt man hanterade 
intrånget: ”Bolaget stängde då 
omedelbart ner servrarna för att 
isolera attacken. På grund av det 
snabba ingripandet blev 
driftpåverkan minimal och 
verksamheten kunde snabbt 
återupptas.”  
I uttalandet nämns däremot 
ingenting om läckt information.  
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Men redan innan hade gruppen 
bakom attacken kontaktat 
Gunnebo. DN har tagit del av 
meddelandet, där angriparna 
beskriver hur de har stulit enorma 
mängder data: Finansiell 
information, kunddata, uppgifter 
om anställda, källkod till 
mjukvara, lösenord och annat. ”Er 
tid rinner ut”, skriver hackarna. 
I meddelandet hotar gruppen att 
släppa informationen öppet på 
nätet om inte Gunnebo tar 
kontakt, precis vad som sedan 
hände.  

Enligt Stefan Syrén, vd på Gunne-
bo, upptäcktes inte detta förrän 
långt senare. 
Liknande utpressningsattacker 
har drabbat många företag på 
senare tid, där hackare både stjäl 
data och krypterar företagens 
datorer och servrar. Sedan krävs 
företaget på en lösensumma för 
att krypterade data ska låsas upp 
och stulen information inte ska 
läckas på nätet. Storviltsjakt, eller 
”big game hunting” har det 
kommit att kallas i it-
säkerhetskretsar. 
Det hackade materialet laddades 
upp på en offentlig server under 
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andra halvan av september. Hur 
många som i dag har tillgång till 
det är inte känt. 
Gunnebos vd Stefan Syrén säger 
till DN att företaget aldrig 
övervägde att betala pengar till 
angriparna.  
– Att betala var aldrig på tapeten. 
Det här är kriminella element. Om 
man betalar dem så hjälper man 
dem att fortsätta sin verksamhet, 
säger han.  
För att undersöka själva läckan, 
med dess tusentals filer, har 
Gunnebo tagit hjälp av externa it-
säkerhetsföretag. 

– Det är självklart olyckligt att vi 
har haft en stöld av data. Vi går 
igenom materialet nu och i de fall 
det är känslig information så 
kontaktar vi kunden. 
– Jag har förståelse för att man 
kan se ritningar som känsliga, 
men vi betraktar dem inte som 
känsliga per automatik. När det 
gäller kameror i offentlig miljö, till 
exempel, är halva poängen att de 
ska synas därför är en ritning med 
kameraplaceringar i sig inte 
särskilt känslig. Men det är 
generellt sett mycket olyckligt att 
information kommer ut. 
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Att pressmeddelandet i augusti 
inte nämnde något om läckt 
information förklarar Stefan 
Syrén med att Gunnebo inte 
kände till den då, utan fokuserade 
helt på angriparnas försök att låsa 
företagets hårddiskar med så 
kallat utpressningsvirus, vilket 
beskrevs som framgångsrikt. 
– Med det vi visste då så var det 
framgångsrikt. Vi undvek en 
nedstängning. Men man lär sig 
mer hela tiden. Nu vet vi att vi 
blev bestulna på data och försöker 
hantera stölden på ett 
professionellt sätt. 

It-säkerhetsexperten Leif Nixon är 
dock kritisk: 
– Gunnebo har fått förtroendet att 
hantera stora mängder känsliga 
data, från detaljerad information 
om bankers säkerhetssystem till 
uppgifter om inpasseringssystem 
för skyddsobjekt, säger han.  
– Att bli hackad är en sak, det kan 
man aldrig skydda sig 
hundraprocentigt från. Men det är 
under all kritik att hantera en 
incident så här dåligt. A och O när 
ett intrång inträffat är att 
fastställa vad som faktiskt hänt, 
och här hade tio minuters 
efterforskning räckt för att förstå 
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risken för att kritiska data 
blivit stulna. Jag tror att Gunnebo 
har en lång resa framför sig för att 
återupprätta sitt rykte. 
DN har ställt frågor om läckan till 
Riksdagsförvaltningen, som 
återkommer med en skriftlig 
kommentar: ”Gunnebo har inte 
informerat Riksdagsförvaltningen 
om den incident du beskrev i 
telefon. Orsaken till det får 
företaget svara på. Vi har ingen 
närmare kommentar kring det”, 
skriver Carina Larsson, 
pressekreterare på 
Riksdagsförvaltningen. 

Skatteverket har fått information 
om läckan från Gunnebo, 
bekräftar Johan Lönnqvist, 
tillförordnad säkerhetschef.  
– Informationen är sekretess-
markerad, säger Johan 
Lönnqvist.  
Han gör ändå bedömningen att 
den inte kommer skada Skatte-
verket eftersom ritningarna har 
skickats ut som grund för en offert 
och därför inte visar några färdiga 
säkerhetsfunktioner.  
– Det är känslig information när 
de beskriver tjocklek på ett 
våningsplan och liknande, men 
det finns inga färdiga 
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säkerhetslösningar på de ritningar 
vi skickar ut.   
Hur reagerar du på att ett företag 
som ni anförtror sekretessklassad 
information till råkar ut för något 
sådant här?  
– Det är alltid tråkigt när sådant 
händer. Vi lever i en förändrad 
värld, det finns ett större 
cyberhot. Det är något 
myndigheter måste jobba med, 
säger Lönnqvist.  
SEB vill inte ställa upp på någon 
intervju om händelsen, men 
skriver i en kommentar till DN: 
”Vi hade kontakt med Gunnebo i 
samband med it-attacken mot 

bolaget i augusti, och har en 
löpande dialog med företaget. Vi 
tar alltid de åtgärder som krävs 
för att värna vår, våra kunders och 
våra medarbetares säkerhet. 
Övriga frågor om den it-attack 
som Gunnebo utsattes för i 
augusti hänvisar vi till Gunnebo.”  
Även Nordea har blivit 
informerade, uppger 
presstjänsten. 
I ett skriftligt uttalande uppger 
banken att händelsen har fått 
”marginella konsekvenser”, men 
avböjer att lämna ut några 
detaljer. 
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DN har också sökt Säkerhets-
polisen som avböjer att 
kommentera. 
Linus Larsson 
linus.larsson@dn.se 

Gunnebo är specialiserat på -
fysisk säkerhet. Företaget säljer 
alltifrån kassaskåp, larm, 
säkerhetsdörrar och system för 
kontanthantering. 
I marknadsföringen talas om att 
stoppa ”dataintrång, inbrott, brand 
och explosion” på banker, 
kärnkraftverk, lyxbutiker, sjukhus 
och flygplatser. 

Försvarsmakten, FRA, 
Rikspolisstyrelsen, Tullverket och 
Strålsäkerhetsmyndigheten finns 
på kundlistan. 
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Avslöjandet 
väcker frågor 
om storägaren
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Avslöjandet om Gunnebo-
läckan kastar nytt ljus på det 
uppköpsbud som storägaren 
Stena lade på bolaget tidigare i 
år. 
Bakgrunden kan, enligt 
sparekonomen Joakim Bornold, 
vara att storägaren vill skydda 
bolaget från turbulens. 

Riskkapitalbolaget Altor lade 
tillsammans med storägaren 
Stenas investmentbolag, Stena 
Adactum, tidigare i år ett bud om 
att köpa samtliga aktier i Gunneb-
okoncernen och därmed ta 
bolaget från börsen. 
Priset sattes till 25 kronor per 
aktie, vilket vid tillfället var mer 
än 30 procent över aktiekursen.  
Budet offentliggjordes i slutet av 
september, nästan exakt en 
månad efter att it-attacken blev 
känd för allmänheten.  
Avslöjandet om att it-attacken 
inte bara var ett intrång – utan att 
angriparna även kommit över en 

718



stor mängd dokument som 
publicerats öppet på nätet – -
kastar nytt ljus på det budet, 
menar Joakim Bornold, spar-
ekonom på Söderberg & Partners. 
– Det går inte att komma ifrån att 
det är ett märkligt 
sammanträffande att det här 
budet kommer när det kommer. 
Det är klart man undrar om det 
inte finns ett samband, säger 
Joakim Bornold. 
Hanteringen av såväl angreppet i 
sig som kunderna som drabbats 
kan få stor påverkan på bolaget. 
Det skulle enligt Joakim Bornold 
kunna vara en anledning till att 

storägarna vill köpa ut Gunnebo 
från börsen. 
– Det känns som att man gör det 
för att kunna hantera den här 
situationen på ett vettigt sätt och 
det är nog lättare i ett privatägt 
bolag än ett publikt som är 
noterat på börsen, säger han och 
fortsätter: 
– Det här kan potentiellt ta väldigt 
mycket tid och resurser, och det 
kanske helt enkelt är enklare att 
hantera det i en annan miljö än på 
börsen.  
DN har sökt Stena Adactum 
upprepade gånger under tisdagen 
utan att få svar.  
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Tor Krusell är 
kommunikationschef på 
riskkapitalbolaget Altor, den 
andra av budgivarna. Han 
hänvisar alla frågor om läckan till 
Gunnebo. Att uppköpet skulle 
vara en följd av it-attacken 
dementerar han.  
– Vi tittade på bolaget i ungefär 
12–18 månader, så det går långt 
före detta. Vi gör inte 
förvärvsidéer på det sättet, säger 
Tor Krusell. 
Andreas Lindberg 
andreas.lindberg@dn.se 
Dela 

Fler regioner 
samtalar om 
hårdare 
restriktioner
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Både antalet bekräftade fall och 
intensivvårdade har fördubblats 
i Skåne på en vecka. Nu införs 
strängare rekommendationer i 
regionen. 
Även i Sverige i stort har en av 
de största ökningarna av nya 
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fall hittills noterats och 
Folkhälsomyndigheten för nu 
dialog med flera regioner om 
ytterligare lokala åtgärder.  
Förra veckan ökade antalet nya 
bekräftade fall med 70 procent i 
Sverige, jämfört med veckan före.  
– Det är en av de största 
ökningarna vi har varit med om. 
Delar av den beror på ökad 
smittspårning och testning. Men 
vi har absolut en ökad spridning i 
delar av samhället som vi behöver 
hjälpas åt att få kontroll på, säger 
Folkhälsomyndighetens 
statsepidemiolog Anders Tegnell.  

Nu gäller striktare lokala råd i 
region Skåne, som under den 
senaste veckan har sett en kraftig 
ökning av antalet bekräftade fall 
av covid-19 och av 
sjukhuspatienter.  
57 personer vårdas på sjukhus i 
Skåne på grund av covid-19 på 
tisdagen. Av dessa vårdas sju 
intensivt.  
– Totalt sett har vi ett helt annat 
läge än vad vi hade för bara en 
vecka sedan och det är ett 
allvarligt läge, säger Region 
Skånes smittskyddsläkare Eva 
Melander.  
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I regionen uppmanas nu 
allmänheten att så långt det är 
möjligt avstå från fysisk kontakt 
med personer utanför det egna 
hushållet, att undvika 
kollektivtrafik och allmänna 
färdmedel samt att avstå att vistas 
i inomhusmiljöer som butiker och 
köpcentrum. Vidare ska 
medborgarna i Skåne avstå från 
sociala evenemang som matcher 
och möten.  
– Det är en drastiska generell 
ökning och en akut ökning i 
vården, så då vill vi slå till direkt, 
sade Eva Melander .  

Råden gäller i tre veckor, fram till 
den 17 november.  
Länsstyrelsen har också beslutat 
att publiktaket, som i förra veckan 
höjdes till 300 av regeringen, ska 
ligga kvar på 50 personer i Skåne. 
Till skillnad från de andra lokala 
åtgärderna är detta en regel, inte 
en rekommendation, och beslutet 
gäller november ut.  
Förra veckan infördes liknande, 
om än något mindre strikta, lokal 
råd i Uppsala. 
Folkhälsomyndigheten för 
fortsatta samtal om lokala 
åtgärder med flera regioner.  
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– Vi för dialog med ett antal olika 
regioner i lite olika fas. Men vi 
behöver ha den dialogen 
ordentligt först innan vi berättar 
mer om det, säger Anders Tegnell. 
Bland de regionerna finns Västra 
Götaland och Stockholm. I båda 
har en ökning skett under längre 
tid, som gått brantare uppåt den 
senaste veckan.  
Det är optimistiskt att tro att de 
lokala restriktionerna som nu 
införts kommer att leda till en 
drastisk minskning av fallen, 
menar Anders Tegnell.  
– Vi kommer lära oss lite 
successivt vad vi kan förvänta oss. 

Men det vi hoppas på är framför 
allt att smittspridningen minskar i 
vissa miljöer, vilket på lite längre 
sikt innebär mindre tryck på 
sjukvården. Det gäller att vända 
trenden så att den snabba 
stigningen mattas av. Då tror jag 
man kan återgå till de 
grundläggande allmänna råden 
och att de kommer att fungera 
igen, säger han.  
Det är ännu inte läge att 
återinföra några av de nationella 
åtgärder som dragits tillbaka den 
senaste tiden, såsom 
besöksförbud på äldreboenden 
eller minskning av publik-antalet.  
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– Vi försöker kontinuerligt 
anpassa alla insatser från rådande 
situationen. Men vi försöker först 
och främst anpassa dem lokalt 
eftersom det ser olika ut i olika 
delar av landet, säger Anders 
Tegnell. 
Däremot diskuterar 
Folkhälsomyndigheten avrådan 
från resor i landet, enligt 
statsepidemiologen.  
– Det är en diskussion vi för, än så 
länge är skillnaderna inte så stora 
utan väldigt många regioner har 
en ökning. Vi tycker också att 
detta ligger i det allmänna rådet 
om att försöka att hålla nere på 

olika fysiska kontakter. Det är 
faktiskt ett ganska tydligt råd 
emot resande eftersom resande 
nästan alltid innebär nya 
kontakter. 
Även utanför landets gränser 
fortsätter ökningen, på många håll 
kraftigare än i Sverige. Europa och 
världen i stort hade det högsta 
antalet bekräftade fall hittills förra 
veckan, konstaterar Anders 
Tegnell. 
– Det är en tuff höst och den 
kommer att bli ännu tuffare innan 
det här är över. 
Amanda Dahl 
amanda.dahl@dn.se 
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• Alla bör undvika att resa med 
kollektivtrafik eller andra allmänna 
färdmedel. Resor som inte går att 
undvika, till exempel resor till jobb, 
skola eller vårdbesök, kan alltid 
genomföras. 
• Alla bör avstå från att vistas i 
inomhusmiljöer där det är risk för 
trängsel som till exempel butiker 
och köpcentrum. Nödvändiga 
besök i exempelvis 
livsmedelsbutiker och apotek kan 
göras. 
• Alla avråds från att arrangera 
eller delta i idrottstävlingar och 
cuper där många möts och där 
resor är nödvändiga. 

• Alla bör undvika att umgås med 
andra personer än de som man 
bor med eller träffar varje vecka. 
• Alla verksamheter bör vidta 
åtgärder för att minimera antalet 
besökare vid samma tidpunkt, 
anpassa öppettiderna och erbjuda 
digitala alternativ. 
• Arbetsgivare bör ge 
förutsättningar och uppmana 
personal att arbeta hemifrån. 
Tjänsteresor och andra fysiska 
möten bör undvikas. 
• Publikgränsen på 50 personer 

kvarstår. Källa: Region Skåne 
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Tegnell: Vi ser 
inte en andra 
våg 
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Även om antalet covidfall ökar, 
är det från en betydligt lägre 
nivå än i våras.  
– Så länge vi har den här typen 
av rätt fläckvis smittspridning 
här och där i landet skulle i alla 
fall jag inte kalla det för en 
andra våg, säger 

statsepidemiolog Anders 
Tegnell.  
I flera regioner har antalet 
covidfall ökat kraftigt de senaste 
veckorna. Anders Tegnell påpekar 
dock att det är stor skillnad mot 
hur situationen såg ut under våren 
– framför allt handlar det om en 
betydligt lägre nivå av bekräftade 
fall.  
– Det är den stora skillnaden – 
och även att det sker i andra 
åldersgrupper. I våras hade vi 
mycket smittspridning bland de 
äldre på äldreboenden. Det har vi 
inte alls på det sättet nu. Nu är det 
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framför allt en smittspridning 
bland unga vuxna, säger han. 
Kan man kalla det här för en 
andra våg? 
– Vi har diskuterat mycket vad 
som är en andra våg i det här 
läget. Men så länge vi har den här 
typen av rätt fläckvis 
smittspridning här och där i 
landet skulle i alla fall jag inte 
kalla det för en andra våg, då ska 
man nog ha en mer omfattande 
spridning i stora delar av landet.  
I somras presenterade 
Folkhälsomyndigheten tre olika 
scenarier för hur utvecklingen kan 

komma att se ut fram till 
september 2021: 
Vid det som kallas scenario 0 
fortsätter den avtagande 
smittspridningen enligt dagens 
nivåer. I scenariot räknar 
myndigheten med 204 nya 
dödsfall. 
Scenario 1 visar en mer ojämn 
utveckling med toppar under 
hösten och kring årsskiftet, i 
samband med att svenskarna 
förväntas börja frångå 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer 
och umgås i större grupper. Här 
räknar myndigheten med 3 213 
nya dödsfall. 

727



I scenario 2 ökar smittspridningen 
jämnt under en längre tid. 
Utvecklingen är ihållande i alla 
regioner och utan någon direkt 
topp. Här räknar myndigheten 
med 5 886 nya dödsfall. 
Folkhälsomyndigheten har trott 
mest på scenario 1 med lokala 
utbrott. Men i vissa regioner 
pratar man nu om en allmän 
smittspridning i befolkningen i 
stället för tydliga kluster. Tegnell 
medger att verkligheten inte helt 
och fullt följer deras visioner. 
– Det är nog rätt mycket kluster, 
fast de är ganska små och ganska 
många. Vi hade kanske mer sett 

framför oss lite färre, men större 
kluster, säger han. 
Var det inte ganska fläckvis i våras 
också? 
– Jo, men den var betydligt mer 
omfattande. Till och med de som 
hade minst spridning då, hade 
nog mer än vad de som har mest 
har i dag.  
Amanda Dahl 
amanda.dahl@dn.se 
Stefan Bjarnefors 
stefan.bjarnefors@dn.se 
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Här ökar 
smittspridning
en mest just 
nu
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

I flera regioner runt om i 
Sverige har spridningen av 
covid-19 ökat påtagligt den 
senaste månaden. 
På drygt en vecka har antalet nya 
fall ökat med nästan 10 000. De 
regioner som har högst 

smittspridning per capita är 
Uppsala, Örebro, Jämtland-
Härjedalen, Östergötland, 
Jönköping och Stockholm, enligt 
Folkhälsomyndighetens senaste 
lägesrapport. Även Skåne har sett 
en stor ökning av antalet fall. 
I Region Stockholm konstaterades 
2 966 nya fall av covid-19 under 
förra veckan. Veckan dessförinnan 
var siffran 1 657. 
– Både andelen personer som 
provtas och de som är smittade 
har ökat från föregående vecka, 
precis som antalet personer som 
ligger inne på sjukhus, säger Elda 
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Sparrelid, chefläkare i Region 
Stockholm. 
Även inom sjukvården märks nu 
en tydlig ökning av covidpatienter 
i länet. 119 patienter med 
konstaterad covid-19 vårdas just 
nu på akutsjukhus eller inom 
geriatrisk vård. Det är 34 fler än i 
regionens senaste rapport som 
kom den 23 oktober. 14 av dessa 
intensivvårdas. 
– Vi ser allvarligt på detta och vill 
påminna alla om 
rekommendationerna som finns 
för att inte bli smittad, säger Elda 
Sparrelid. 

Maria Rotzén Östlund, 
tillförordnad smittskyddsläkare, 
säger att det är oklart vad som 
ligger bakom den stora ökningen, 
men att en coronatrötthet börjat 
synas i samhället. 
– Det vi vet är att smittan sker där 
man är tätt tillsammans. Man 
kanske tröttnar på att inte ha 
fester, att jobba hemifrån och vill 
komma ut och träffa människor. 
Även om ökningen ännu inte är 
stor bland intensivvårdade och 
avlidna så betonar vikten av att 
människor följer 
rekommendationerna – inte 
minst eftersom de som är över 70 
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nu på ett annat sätt kanske rör sig 
i samhället. 
– Vi alla måste strama upp oss 
igen och tänka som vi tänkte i 
våras. 
Amanda Lindholm 
amanda.lindholm@dn.se 

Fjäderskrudar 
och björnklor 
slutade med 
fängelsedom
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

En man i 50-årsåldern döms till 
ett år och fyra månaders 
fängelse för grovt 
artskyddsbrott och smuggling 
för att ha sålt smycken och 
andra föremål som prytts med 
djurdelar från hotade arter. 
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Mannen har enligt åtalet lagt ut 
över 200 annonser på Facebook 
där han salufört djurdelar till 
olika köpare. På grund av den 
stora mängden annonser och att 
handeln ska ha bedrivits över lång 
tid valde Christer B Jarlås, 
åklagare vid riksenheten för miljö- 
och arbetsmiljömål, att åtala 
mannen för grovt artskyddsbrott. 
Enligt åklagaren är det här det 
största målet hittills som rör just 
försäljning av hotade arter i 
Sverige.  
Alingsås tingsrätt dömer mannen 
till fängelse i ett år och fyra 
månader för grovt artskyddsbrott 

och smuggling. I domen står det 
att ”även ett saluhållande som i ett 
enskilt fall ter sig relativt oskyldigt 
innebär ett stöd för en oönskad 
marknad och därmed ett 
incitament för den som vill 
utnyttja marknaden för sin 
vinning.” 
Under rättegången hade mannen 
sagt att flera av föremålen har 
varit av plastkopior. För att bevisa 
det tog han med exempel på 
plastklor som han visade i rätten. 
I domen står det dock att det inte 
räcker för att ”ifrågasätta 
vittnenas och åklagarens skriftliga 
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bevisnings tillförlitlighet” om 
föremålens äkthet. 
Själv berättade den dömde i 
förhör att han sedan barnsben har 
varit intresserad av den 
amerikanska 
ursprungsbefolkningen. Under en 
husrannsakan i mannens bostad i 
Västsverige beslagtogs 136 
föremål – bland annat 
stridsklubbor, fjäderskrudar, 
drömfångare, ormskinn, 
björntassar, svartbjörnsklor, 
vargskinn och halsband som 
smyckats med olika djurdelar. Var 
djurdelarna kom ifrån är inte 
klarlagt i utredningen, men 

mannen själv menar att han dels 
ärvt dem och dels fått dem som 
gåva eller bytt till sig dem. 
Flera av föremålen som ska ha 
saluförts innehöll enligt åtalet 
djurdelar som är hotade enligt 
Cites, en internationell 
överenskommelse om handeln 
med hotade arter av vilda djur och 
växter, och enligt EU:s lista över 
hotade arter. Att köpa och sälja 
dem utan tillstånd från 
Jordbruksverket är straffbart.  
Mannens advokat Marie 
Abrahamsson sade i en tidigare 
intervju att hennes klient kände 
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till regelverket delvis men ”inte 
tillräckligt väl”. 
Marina Ferhatovic 
marina.ferhatovic@dn.se 

Skärpt straff 
för 39-åring 
som våldtog 9-
årig flicka
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Göta hovrätt skärper straffet för 
en 39-årig man som överföll och 
våldtog en 9-årig flicka utomhus i 
Norrköping i april, i år. Mannen 
döms till 14 års fängelse för 
mordförsök, människorov, grov 
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våldtäkt mot barn och övergrepp i 
rättssak. 
Mannen drog in flickan i ett 
buskage där han slog och våldtog 
henne. Han ska även ha hotat att 
döda flickan och hennes familj om 
hon berättade. 
TT 

Försäljning av 
insekter som 
mat godkänns
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Är du sugen på mjölmask, -
hussyrsor eller gräshoppor? 
När vissa insekter nu får säljas 
som livsmedel i Sverige har du 
chansen att upptäcka nya 
smakupplevelser. 
De livsmedel med insekter som nu 
tillåts i Sverige har tidigare fått 
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säljas i Danmark, Nederländerna 
och Finland. 
Det beror på att de länderna har 
tolkat den tidigare EU-
lagstiftningen om så kallade nya 
livsmedel på ett annat sätt än 
Sverige och de flesta EU-länder. 
Sverige har tolkat det som att nya 
livsmedel som insekter inte får 
säljas utan att EU-kommissionen 
först har bedömt att livsmedlet 
inte medför någon hälsorisk. EU-
domstolen har nu kommit fram 
till att hela insekter inte berördes 
av den tidigare lagstiftningen. 
Det innebär att det under en 
övergångsperiod blir tillåtet att 

sälja hela insekter i alla EU-
länder. 
– Vi tycker att det är bra att 
tolkningen har förtydligats så att 
det blir samma regler i hela EU, 
säger Astrid Walles Granberg, 
rådgivare på Livsmedelsverket. 
Men Livsmedelsverket 
konstaterar att insekter kan 
innehålla sjukdomsframkallande 
bakterier, tungmetaller och andra 
giftiga ämnen. 
– Vi ska komma ihåg att de här 
livsmedlen fortfarande inte 
bedömts som säkra av EU-
kommissionen, utan att de väntar 
på ett godkännande. 
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– Det är därför viktigt att 
företagen tar sitt ansvar för att se 
till att konsumenterna får säkra 
livsmedel som inte är hälsofarliga 
på något sätt, säger Astrid Walles 
Granberg på Livsmedelsverket. 
TT 

Sällskapsspel 
populärt under 
krisen
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Medan coronapandemin för 
många branscher inneburit en 
ekonomisk katastrof har andra 
ökat rejält i sin försäljning. 
Spel- och pusselindustrin är en 
av dem. Hos spelbutiken 
Dragon’s Lair i Stockholm har 
affärerna fått ett rejält uppsving 
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i takt med att fler personer 
stannat hemma under året. 
– När man inte kan gå på 
krogen vill man hitta andra sätt 
att roa sig på, säger Johan 
Nilsson, grundare av 
spelbutiken Dragon’s Lair i 
Stockholm. 
Våren 2020 svepte 
coronapandemin över Stockholm 
och det dröjde inte många dagar 
innan stadens gator ekade tomma. 
Restaurangerna slutade få in 
bokningar, butiker tappade i 
försäljningen. Krisen började bli 
verklig och många butiksägare 
ställde sig frågan; hur ska vi ta oss 

igenom det här? På två adresser i 
centrala Stockholm har 
spelföretaget Dragon’s Lair sina 
butiker och lokaler för spelevent. 
De säljer också spel i sin 
webbshop och totalt erbjuder de 
över tusen olika spel för både 
erfarna och nya spelare. På 
hyllorna trängs klassikerna 
Monopol och Risk med 
avancerade ekonomispel, rollspel, 
kortspel, familjespel och festspel. 
Företagets har funnits sedan 
2004, då grundaren Johan 
Nilsson bestämde sig för att satsa 
på sin dröm och starta den 
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spelbutik han själv tyckte 
saknades på marknaden. 
De första osäkra veckorna av 
coronapandemin är första gången 
Johan Nilsson varit osäker för sitt 
företags framtid. Under några 
kritiska dagar i mars slutade 
kunderna handla och 
försäljningssiffrorna rasade 
snabbt. 
– Vi tappade mycket på kort tid, 
folk vågade inte ge sig ut och 
handla. Vi fick ställa in alla våra 
planerade spelträffar och det var 
en väldigt osäker tid, säger Johan 
Nilsson. 

Men den nedåtgående kurvan 
vände. De som satt isolerade 
hemma behövde en hobby, och 
snabbt syntes en förändring i 
kundernas köpbeteenden. 
Intresset för familjespel, barnspel 
och tvåmannaspel ökade snabbt i 
popularitet. Men allra tydligast 
blev ökningen av pussel, och 
Johan Nilsson uppskattar att 
deras pusselförsäljning ökade 
med 400–500 procent i april. 
De var inte beredda på det 
plötsligt höga trycket. 
– Tidigare har vi haft en liten hylla 
för pussel, men vi fick göra om 
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och har nu en hel avdelning för 
bara det, säger Johan Nilsson. 
Jens Thernström är 
kommunikationsansvarig i 
företaget och han tror att pussel 
och sällskapsspel för många varit 
en trygg punkt att landa i medan 
läget i världen omkring varit 
osäker. 
– När man varit isolerad ökar 
behovet av social kontakt, man 
har saknat att umgås ansikte mot 
ansikte. Efter ett tag tröttnar man 
på att se på tv och då är 
sällskapsspel ett trevligt sätt att 
umgås på, säger Jens Thernström. 

Och den uppåtgående trenden ser 
ut att hålla i sig. De som tillverkar 
sällskapsspelen hinner inte med – 
och hos återförsäljarna har 
populära spel varit slut sedan i 
våras. 
Nu är han orolig att spelen inte 
ska räcka till i julhandeln. 
– Enligt vår leverantör har 
stortitlarna sålts fler i år än under 
hela förra året, och då har inte 
julhandeln börjat än. Vi brukar 
börja köpa inför julen i oktober, i 
år började vi bunkra redan i 
somras efter att fått veta att 
produktionen kunde bli ett 
problem, säger Johan Nilsson. 
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Både Johan Nilsson och Jens 
Thernström tror att sällskapsspel 
kommer vara en given hobby för 
många även efter pandemin. 
– Många har fått upp ögonen för 
spel och är nu sugna på att prova 
flera olika varianter. Folk vill bort 
från skärmarna och umgås mer 
kvalitativt, säger Jens 
Thernström. 
Men storhetstiden för pussel kan 
vara förbi, tror Johan Nilsson.  
– Trots att vi säljer väldigt mycket 
fler pussel nu än förra hösten har 
trycket minskat sedan i våras. När 
livet återgår till mer normalt 

hittar man kanske inte längre 
tiden, säger Johan Nilsson. 
Maja Andersson 
maja.andersson@dn.se 
Fakta. Dragon’s Lair
Antal anställda: 8 
Startade: 2004 av Johan Nilsson 
Nettoomsättning 2019: 14 miljoner 
kronor. 
Resultat efter finansiella poster 
2019: 124 000 kronor. 
Butiker: Kungsholmstorg 8, 
Sveavägen 118 samt webbshop. 
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Det är sorgligt 
att vi återigen 
inte kommer 
överens med 
Telia.
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Samuel Scott, kommersiell chef på 
Comhem, om att deras och Boxers 
drygt två miljoner kunder kan 
förlora TV4-kanalerna och C More 

från och med fredag om inget nytt 
avtal sluts med TV4 Media, enligt 
ett pressmeddelande. 
TT 
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4 372
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

miljarder kronor uppgick de 
svenska hushållens lån i 
september, vilket innebär en årlig 
tillväxttakt på 5,2 procent. Det är 
en oförändrad takt jämfört med 
augusti, enligt Statistiska 
centralbyrån (SCB). Ett år tidigare 
var tillväxttakten 5,0 procent. 
TT 

Kraftigt 
minskad vinst 
för Vattenfall 
under kvartal 
tre
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Vattenfall redovisar en kraftigt 
minskad vinst under tredje 
kvartalet. Rörelseresultat för 
perioden juli-september landade 
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på drygt 4,7 miljarder kronor att 
jämföra med 8,6 miljarder för 
samma period föregående år. 
Omsättningen låg på 35 375 
miljoner kronor att jämföra med 
35 938 miljoner kronor samma 
period föregående år. 
”Operativt levererar vi ett bra 
resultat trots en turbulent 
marknad. Prissäkringar och 
positivt bidrag från 
försäljningsverksamheten och 
trading väger upp negativ 
påverkan från lägre elpriser”, 
skriver vd:n Magnus Hall i 
delårsrapporten. 
TT 

Industrivärden 
lämnar inget 
utdelningsförs
lag
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Industrivärdens styrelse avser inte 
att lämna utdelningsförslag 
innevarande år för 
verksamhetsåret 2019, enligt ett 
pressmeddelande. Styrelsen avser 
på sedvanligt sätt att lämna sitt 

744



förslag till utdelning under 2021 i 
samband med offentliggörandet 
av bokslutsrapporten för 2020 
som lämnas i februari. 

Födde i 
hemmet med 
hjälp av 
barnmorska
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

När Johanna Wannberg skulle 
föda sin son i hemmet utbröt 
samtidigt trafikkaos i 
Stockholm som sinkade 
barnmorskornas framfart i 
bussfilerna. Men förlossningen 
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drog ut längre än väntat, och 
det var aldrig panik på riktigt.  
– Om jag skulle göra om det, så 
skulle jag absolut föda hemma, 
säger Johanna Wannberg.  
Allt var noggrant förberett inför 
Johanna Wannbergs tredje 
förlossning. Coronapandemin, 
som i alla fall inledningsvis 
begränsade möjligheten att ha en 
stödperson vid sin sida på 
sjukhuset blev utgångspunkten, 
och fick Johanna att rustade 
hemmet i Hjorthagen för en 
hemfödsel, en av de första sedan 
Karolinska öppnat för möjligheten 
inom projektet Min Barnmorska. 

Johanna, som fött två barn på 
sjukhus, jämför:  
– Det är som två olika världar. Om 
jag skulle rekommendera, så 
skulle jag absolut föda hemma, 
säger hon.  
Så här är han nu, Mateo, som en 
av bröderna förslagit och har 
hunnit bli två veckor gammal. 
Han låter sig lugnt flyttas från 
famn till famn och kommunicerar 
med ett livfullt minspel med de 
barnmorskor som hjälpt honom 
till världen, Maja Olsson och 
Lovisa Hedell. Förunderlig och 
perfekt, på det outgrundliga sättet 
som präglar nyfödda.  
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Mateo är ett av de första barnen 
som föds hemma inom ramen för 
Karolinskas projekt Min 
Barnmorska, som går ut på att 
gravida kvinnor får möta samma 
barnmorskor under graviditet, 
förlossning och eftervård, och där 
barnmorskorna också gör 
hembesök.  
Förlossningen, fastän den var 
annorlunda, inramades också av 
vardaglig dramatik.  
Dagboken som Johannas 
stödperson tecknat ned ger en 
levande bild av förloppet. I 
efterhand ter det sig som lätt 

oroande på grund av yttre 
omständigheter.  
Lovisa Hedell och Maja Olsson 
beskriver ett hektiskt dygn med 
fem födslar. Själva var de 
extrainkallade, som back up för 
Johanna.  
Det blev fördröjningar och – 
oväntat – trafikkaos. En 
barnmorska kommer tidigt på 
morgonen, vid femtiden, då 
värkarbetet varit igång sedan 
strax före midnatt.  
Ur dagboken:  
”Du säger att barnet kommer att 
födas mellan 9–12, men 
barnmorskan är inte lika säker. 
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Hon beskriver det tredje barnet 
som lite oberäkneligt, som ett 
spöke”.  
Barnmorskan Heidi har 20 
minuters körtid och åker hem 
igen.  
Efter tolv timmar klockar 
Johanna värkarna till varannan, 
var tredje minut. Det närmar sig, 
och de kommer överens med 
barnmorskan att hon ska komma 
tillbaka inom en timme. Men det 
ska dröja nästan två timmar för 
vid lunchtid på lördagen är det 
trafikkaos, med tre körfält 
avstängda på Essingeleden. Och 

samtidigt, en bil blockerar höger 
körfält nere på Centralbron.  
”Trögt för barnmorskorna från 
Huddinge att ta sig till norra 
delen av staden, trots att de 
försöker köra i bussfilerna. 
Många känner inte igen 
barnmorskornas bilar, och några 
försöker hindra när de tränger 
sig före”.  
Men kritiskt var det egentligen 
inte. Barnmorskan Heidi som 
återvänt för en andra kontroll 
stannade och höll ställningarna. 
Hjärtljudet kontrollerades 
regelbundet. Någon timme efter 
att Lovisa Hedell och Maja Olsson 
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anlände, vid 18-tiden, gick 
förlossningen in i det akuta 
skedet.  
Vid sjutiden efter ihållande 
värkarbete sviktar modet, och 
Johanna undrar om det går att 
dra sig ur. Men hejas på av 
barnmorskan Maja. 
När bebisen syns för första 
gången är klockan kvart i nio på 
kvällen. Klockan 20.53 föds 
sonen. När han tar sitt första 
andetag och börjar gråta blir alla 
superlyckliga, beskriver 
dagboken.  
Moderkakan lossnar och kommer 
ut problemfritt. Sedan tar 

bestyren vid. Med navelsträngen 
som klipps, journalen som 
uppdateras och Lovisa som säger 
vilket personnummer den nyfödde 
får.  
Tillbaka i nuet berättar 
barnmorskorna att de tog 
moderkakan med sig – det var 
överenskommet innan – men att 
möjligheten att behålla den finns.  
– En del tillagar den, eller gräver 
ner den och planterar ett 
äppelträd ovanför. Det finns också 
företag som frystorkar, säger Maja 
Olsson.  
Johanna berättar hur hon tog 
plats på förlossningspallen, och 
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sedan inte ville lämna den. Om 
yogamattans centrala roll – hon är 
själv utbildad yogalärare, om tens-
apparaten som hon hade hyrt för 
att lindra smärta.  
– Det finns ju begränsade 
möjligheter till smärtlindring, och 
därför var jag tvungen att ordna 
med en del ”leksaker”.  
Lovisa Hedell beskriver att även 
för barnmorskorna, som arbetar i 
mobila team och utför hembesök 
även för kvinnor som föder på 
sjukhus, är hemförlossning 
speciellt.  
– Att få vara med när ett barn föds 
är en gåva. Att dessutom få träffa 

familjerna och de födande i deras 
hem ger en extra dimension, säger 
hon. 
Anna Gustafsson 
anna.gustafsson@dn.se 
Fakta. Hemförlossning i Region 
Stockholm

Från 2003 kunde kvinnor i 
Stockholms län ansöka om bidrag 
på 22 000 kronor för assisterad 
hemförlossning med två 
barnmorskor. 
Bidraget avskaffades under 2019. 
Från den 1 februari 2020 kan 
förlossningsklinikerna ansöka om 
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hemförlossning som ett tillägg i 
vårdvalet. 
Kvinnor som inte är förstföderskor 
och med graviditet och förlossning 
utan komplikationer och har 
maximalt 40 minuters resväg till 
Karolinska i Huddinge, kan om de 
önskar komma ifråga för 
hemförlossning. 
Karolinska i Huddinge är den 
enda kliniken som kan erbjuda 
hemförlossning. 
Projektet Min barnmorska 
startade 2018. I nuläget arbetar 
17 barnmorskor i projektet som är 
kopplat till mödravårdscentralerna 
i Älvsjö, Liljeholmen och 

Skärholmen och då 
förlossningarna sker på 
Karolinska universitetssjukhuset i 
Huddinge. Inom projektet arbetar 
barnmorskorna i mobila team. Det 
är samma barnmorskor som nu 
assisterar hemförlossningar. 
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”Ta kontroll 
över digitala 
listningen”
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Region Stockholm bör följa 
Skånes exempel och stoppa 
möjligheten till listning av 
patienterna direkt i 
vårdapparna. Det föreslår 
Socialdemokraterna efter DN:s 
granskning.  
– Det handlar om att ta kontroll 
över den digitala listningen, 

säger Talla Alkurdi, 
oppositionsregionråd (S).  
S i Region Stockholm föreslår att 
listning av patienter endast ska 
kunna ske via 1177, eller på en 
pappersblankett.  
– Region Skåne har lärt och tänkt 
till medan det blågröna styret i 
Stockholm har ideologiska 
skygglappar, säger Talla Alkurdi 
(S), oppositionsregionråd.  
DN har avslöjat hur 
tjänstemännen på hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen under 
2018 hade möten med Kry och 
andra digitala vårdgivare inför 
öppnandet av fysiska 
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vårdcentraler, där Kry ställde 
motkrav på att listning av 
patienter, som garanterar 
ekonomisk ersättning, skulle 
kunna ske direkt i appen. Efter att 
Kry öppnade sina första fysiska 
vårdcentraler den 1 september har 
en rekordstor listning av över 10 
000 patienter skett under en 
månad, och patienter har vittnat 
om att de inte varit medvetna om 
att de listat sig hos Kry.  
Efter växande kritik mot så kallad 
”fullistning” i vårdapparna i Skåne 
har regionledningen enats om att 
stoppa listning direkt i appen. 
Sjukvårdsregionrådet Anna 

Starbrink (L) har meddelat att 
någon liknande förändring inte är 
aktuell i Stockholm. Att 
vårdapparna etablerar fysiska 
vårdcentraler välkomnas av den 
blågröna regionledningen som vill 
se fler vårdgivare, ökad 
tillgänglighet och samtidigt slippa 
den dyra notan för utomlänsvård 
då Stockholmarna vänder sig till 
nätläkare.  
– Stockholmarnas frihet att välja 
sin vårdcentral är viktig och något 
vi slår vakt om. Vi vill inte 
försvåra för patienter genom att ta 
bort den möjligheten, har hon 
tidigare sagt.  
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Vänsterpartiet har tidigare 
framfört synpunkten att listning 
bara ska vara tillåtet på en neutral 
plattform som 1177 och på papper, 
för att ”slippa aggressiv 
marknadsföring”.  
– Det viktiga är att skydda 
patienterna mot vilseledande 
marknadsföring som vårdbolagen 
nu tillåts bedriva, säger Jonas 
Lindberg (V), talesperson i 
vårdfrågor.  
Marijana Dragic 
marijana.dragic@dn.se 
Anna Gustafsson 
anna.gustafsson@dn.se 

Därför börjar 
vissa tro på 
konspirationer 
– och så kan 
närstående 
hantera det
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Varför börjar vissa tro på 
konspirationsteorier? Och ska 
man som närstående 
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argumentera emot, hålla med 
eller helt enkelt lämna? DN har 
pratat med tre forskare om hur 
man kan tänka som närstående 
– och om vissa människor är 
extra mottagliga för att tro på 
teorierna. 
– Konspirationsteorierna har på 
något sätt ersatt sekterna, 
säger Andreas Önnerfors, 
forskare i idéhistoria till DN. 
Flygplan sprider kemikalier för att 
skada oss. Jorden är egentligen 
platt. Coronaviruset är en 
planerad attack för att decimera 
befolkningen, och ett kommande 
vaccin kommer att vara utrustat 

med ett mikrochip för att 
kontrollera människor. Det är 
några av de många 
konspirationsteorier som sprids 
över världen. 
En konspiration som nyligen fått 
stort fäste i USA, och även spridit 
sig i Tyskland och Storbritannien, 
är Qanon-konspirationen. En 
grundlös teori om att en liten 
grupp i hemlighet styr ett 
världsomspännande 
pedofilnätverk fyllt av kända och 
mäktiga personer. Men 
konspirationsteorier är inget nytt 
fenomen, sådana idéer har i själva 
verket funnits i flera hundra år. 
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– Men vi ser tecken på att sociala 
mediers framfart gjort att 
teorierna sprids i en snabbare 
takt. 
Det säger Andreas Önnerfors, 
professor i idéhistoria vid 
Göteborgs universitet. Han menar 
också att det är ett relativt nytt 
fenomen att makthavare i 
demokratier använder sig av 
konspirationsteorier i sin retorik. 
– Vanligtvis har demokratier 
byggts på en ansvarsfull regering 
och faktabaserade beslut. Men nu 
ser vi både hos Trump och i 
länder som Ungern och Polen att 
människor i regeringskretsar 

använder sig av 
konspirationsteorier för att 
befästa sin makt, säger han. 
När konspirationsteorier blir 
vanligare, och mer mainstream, är 
det möjligt att fler människor 
lockas in i dem. För de är 
effektiva, eftersom de hjälper 
människor att reducera komplexa 
orsak- och verkanssamband. 
– Du får tydliga uppfattningar om 
vad som är sant och falskt, och en 
tydlig berättelse om vad som är 
rätt och fel. När människor börjar 
tro på konspirationerna så 
undermineras det vanliga sättet 
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att samtala, säger Andreas 
Önnerfors. 
Vilka som är mottagliga för 
konspirationsteorier varierar. 
Andreas Önnerfors menar att 
många vill kategorisera och säga 
att det finns något patologiskt 
bakom att människor tror på 
konspirationsteorier. Och är man 
en mer paranoid person så kanske 
det blir lättare att svälja paranoida 
konspiratoriska berättelser. 
– Men så enkelt är det inte. Det 
finns ett tvärsnitt av befolkningen 
som är hyfsat mottagliga för det 
här. Det kan handla både om en 
psykologisk disposition och om 

gruppsykologi, där en person man 
litar på saluför de här budskapen 
och gruppen accepterar det. 
Karen Douglas är professor i 
socialpsykologi vid universitetet i 
Kent, och forskar kring 
konspirationsteorier. Hon menar 
att konspirationsteorier lockar in 
människor när viktiga 
psykologiska behov inte 
tillgodoses. Enligt hennes 
forskning finns det tre sådana 
typer av behov. Det första är 
behovet av kunskap, det andra är 
ett mer existentiellt behov av 
säkerhet och autonomi, och det 
tredje är det sociala behovet – där 
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människor vill behålla positiva 
känslor kring sig själva.  
– Det betyder att det inte finns en 
specifik personlighetstyp som tror 
särskilt mycket på 
konspirationsteorier, i stället är vi 
alla potentiellt mottagliga för dem 
vid vissa tidpunkter i livet, skriver 
hon i ett mejl till DN. 
Att fokuset på 
konspirationsteorierna blivit 
större kan bero på att vi befinner 
oss i en krissituation på grund av 
coronapandemin.  
– Konspirationsteorier tenderar 
att frodas i kristider. När 
människor känner sig isolerade 

och frustrerade blir de mer 
benägna att vända sig till 
konspirationsteorierna för att må 
bättre. Det finns en större risk att 
deras psykologiska behov inte 
tillgodoses i sådana tider. Och det 
kan också locka in människor som 
annars inte hade trott på de här 
teorierna, skriver Karen Douglas.  
Hon menar att även om 
konspirationsteorierna blivit allt 
tydligare, eftersom vi 
kommunicerar mycket online, så 
har polariseringen ökat. Det gör 
att de som inte tror på 
konspirationerna är benägna att 
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hålla sig ifrån de grupper där de 
ämnena diskuteras.  
– Så de som inte lutar åt 
konspirationsteorierna kommer 
därför inte att exponeras för dem. 
Men en viktig poäng är att när 
samhällen blir alltmer extrema 
eller polariserade blir dessa 
attityder starkare, och människor 
blir mer benägna att agera utifrån 
sin tro på konspirationen.  
Ett exempel på det är när en 28-
årig man gick in på en restaurang 
i Washington som enligt en 
konspirationsteori var en av 
platserna där barnsexhandel 
bedrevs med högt uppsatta 

demokratiska politiker i USA. Han 
öppnade eld, och sade senare själv 
att han tagit sig dit för att utreda 
påståendena om att barn hölls 
fångna på pizzerian. Den gången 
skadades ingen i skottlossningen.  
Om en person som man står nära 
har börjat tro på 
konspirationsteorier kan det vara 
svårt att få dem att ta till sig andra 
fakta. Karen Douglas säger att det 
ändå är möjligt att övertyga en 
person som är hängiven teorierna, 
men eftersom övertygelsen är så 
stark så är det inte ett enkelt 
uppdrag. 
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Inom hennes forskning har man 
testat hur konspirationsteorier får 
fäste. Om en försöksperson fick 
information om att vaccinationer 
är farliga, innan de nåddes av 
fakta om dess fördelar, var deras 
attityd mot vaccinationer mer 
negativ, och deras benägenhet att 
inte vilja vaccinera sig starkare. 
Om den faktabaserade 
informationen i stället kom först 
var det svårare för den felaktiga 
informationen att fastna. 
Hennes råd för närstående som 
oroar sig över att 
konspirationsteorierna fått en stor 
plats i en närståendes liv är att 

uppmuntra till kritiskt tänkande, 
och att personen ska ta till sig nya 
informationskällor. 
– Många som tror på 
konspirationerna ser sig själva 
som kritiska tänkare som letar 
efter sanningen, medan andra 
blint accepterar det de får höra. 
Om de blir ombedda att kritiskt 
titta på var de hittar sin 
information kan det möjliggöra 
för dem att börja leta efter mer 
trovärdiga källor, säger Karen 
Douglas.  
Andreas Önnerfors säger att 
svårigheten med att hjälpa någon 
som tror på konspirationsteorier 
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beror mycket på hur djupt 
personen har gått in i teorierna. 
Om någon precis har börjat 
utforska konspirationsteorier är 
det lättare än om den börjat ta till 
sig en hel världsbild där allting 
bygger på en komplott.  
– Vi var väldigt oroliga för folk 
som var med i sekter tidigare, och 
det här är lite samma sak. På 90-
talet pratade man mycket om hur 
man skulle avprogrammera 
människor som gick med i 
religiösa grupper. Och 
konspirationsteorierna har på 
något sätt ersatt dem, säger han.  

Han säger att man som 
närstående, precis som om en 
person befinner sig i en sekt, ska 
försöka att inte slå igen dörren. 
– Säg att du inte delar deras 
beskrivning av verkligheten och 
att du aldrig kommer att 
acceptera den, men att du alltid 
finns där om den vill prata. Det är 
ett ganska handfast tips. 
Han menar också att man som 
anhörig, kollega eller vän kan 
tänka på i vilken grad 
konspirationsteorierna faktiskt 
påverkar ens relation eller 
samarbete med en person. 
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– Är det något som en kollega 
slänger ur sig på en fikarast eller 
pratar personen ständigt om det 
här och skickar massa länkar till 
olika teorier? Om det bara är 
tankar på en fika så kanske man 
inte behöver bry sig så mycket. 
Martin Forster är legitimerad 
psykolog och doktor i psykologi 
vid Karolinska institutet. Han har 
tidigare svarat på en läsarfråga i 
DN där en person undrar hur den 
ska förhålla sig till en närstående 
som har börjat tro på 
konspirationsteorier. Han menar 
att risken med att ha en person i 
sin närhet som pratar mycket om 

de här teorierna är att man själv 
dras med och hela tiden försöker 
argumentera emot och ifrågasätta 
informationen. 
– Det riskerar dels att bidra till att 
den här personen tror ännu mer 
på sina teorier och blir ännu mer 
övertygad, men också att det blir 
en väldigt stor belastning på en 
själv om man inte någonstans ger 
upp kampen om att övertyga 
personen om felaktigheten i det 
den säger. 
Martin Forster säger också att 
man till slut måste titta på vad 
konsekvenserna blir för en själv 
om man stannar kvar i en relation 
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med en person som gör livet 
väldigt jobbigt för en. 
– Det finns en gräns någonstans. 
Och jag tror att det är viktigt att 
man inte ger den här människans 
lidande eller risk en särställning. 
Det måste finnas en ömsesidighet 
i relationen och det får man inte 
glömma bort. 
Det kan så klart vara svårt att 
lämna en relation om man är 
orolig för vilka konsekvenser ett 
uppbrott kommer att få för den 
andra parten. Martin Forster 
säger att man kan tydliggöra vid 
uppbrottet vart den andra 

personen kan vända sig om den 
vill söka hjälp. 
Men det som blir speciellt när det 
kommer till konspirationsteorier 
är att en närstående kan känna sig 
som den enda rimliga rösten, och 
att man oroar sig för att personen 
inte kommer ha någon som 
ifrågasätter, ifall man försvinner 
ur personens liv. 
– Det kanske gör att man stannar 
kvar lite längre, för att man 
känner att det är viktigt att 
personen har en sund kanal 
någonstans. Men återigen finns 
det en gräns. Och man måste 
tänka på vad det kostar för en 
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själv, och vad det får för 
konsekvenser i ens eget liv om 
man stannar kvar, säger Martin 
Forster. 
Evelyn Jones 
evelyn.jones@dn.se 
3 stora 
konspirationsteorier
Qanon 
Qanonkonspirationen är bred men 
kan sammanfattas med tron om 
att en liten grupp i hemlighet styr 
ett pedofilnätverk med 
förgreningar över hela världen. 
Enligt konspirationsteorin 

inkluderas många kändisar i det 
påstådda nätverket, och nätverket 
benämns också som satanister. 
Donald Trump ses som personen 
som ska rädda världen från 
konspirationen. 
5G 
Utbyggnaden av den nya 5G-
tekniken har fått människor både i 
Sverige och utomlands att 
protestera – på vissa håll genom 
att sabotera 5G-master. 
Uppfattningen att tekniken är 
skadlig för människor har funnits 
länge och under coronapandemin 
har teorier om att det är 5G som 
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ligger bakom att människor blir 
sjuka framförts. 
Chemtrails 
Kondensstrimmorna bakom 
flygplan ska enligt denna teori 
innehålla kemiska ämnen med 
avsikt att påverka till exempel 
människors hälsa. Ett vanligt 
påstående är att detta skulle 
bedrivas på uppdrag av någon 
regering. 
Källor: DN, Nationalencyklopedin 

Den sexuella 
ofriheten 
ödelägger 
kvinnors liv
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

Det säger något om tidsandan 
när man utan att blinka kan 
hänvisa till Vatikanen i frågor 
som rör reproduktiva 
rättigheter. Kristina Lindquist 
följer den sexdebatt som just 
nu pågår på kultursidorna och 
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undrar om vi redan har glömt 
hur det en gång var. 
Jag har aldrig gillat 
släktforskning. Jag tror på nuet, 
och på underbara dagar framför 
oss. Är det inte lite borgerligt att 
kartlägga klanens historia och 
egendomar på det där sättet? Jag 
vet att jag är barnsligt historielös, 
men jag har liksom unnat mig det. 
Ändå hajade jag för några år 
sedan till hemma hos en släkting 
på pappas sida. Där i en pärm 
fanns anteckningar om ogifta 
mödrar på det utfattiga 1800-
talets Södermalm, som en dag 
skulle leda fram till mig – och jag 

blev motvilligt drabbad. Inte av 
blodsbanden, utan av den 
svindlande tanken på att kvinnors 
liv och frihet kan bli större genom 
seklerna.  
Det är inte bara jag som är 
historielös, kan man milt 
konstatera utifrån den sexdebatt 
som just nu pågår i offentligheten. 
I en omtalad essä skriver 
författaren Josefin Holmström om 
de destruktiva ”kanske-männen” 
och deras vaga löften om kärlek 
och tvåsamhet (SvD 18/10). Som 
personlig berättelse är artikeln 
både rörande och läsvärd. Men 
Holmström ser något mer än 
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smärtsamma anekdoter med 
struliga killar, hon ser en 
”sönderslagen struktur”, och 
skriver: ”Med den sexuella 
revolutionen kom en helt ny syn 
på vad ett förhållande är, och jag 
tror att både kvinnor och män har 
fått betala ett högt pris för det.”  
DN:s Lisa Magnusson håller med 
och ser en nyordning där ”det 
mest förbjudna är att vilja något 
mer och djupare, och där inga 
förpliktelser får 
föreligga” (20/10). I en av de mer 
frejdiga texterna på ämnet menar 
kulturskribenten Saga Cavallin att 
”det enda den sexuella 

revolutionen egentligen 
åstadkommit är ju att tvinga alla 
kvinnor bli obetalda horor under 
bordellmamman 
Tinder” (Expressen 14/10). Det 
enda, verkligen? Jag skulle i så fall 
vilja tipsa om den korta boken 
”Historier om ett brott” där 
idéhistorikern Lena Lennerhed 
skriver om illegala aborter i 
Sverige på 1900-talet. Det 
kommer att vara upplysande 
läsning.   
Har folk verkligen glömt hur det 
var? Jag säger ”glömt” trots att 
ingen av oss som nu debatterar 
har levt i ett Sverige utan abort 
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och preventivmedel, där våldtäkt 
inom äktenskapet var lagligt eller 
där homosexualitet betraktades 
som en sjukdom. Det är länge 
sedan nu. Men striden om 
samtycke, könsneutrala äktenskap 
och tvångssterilisering av 
transpersoner stod alldeles nyss, 
och är en del av samma kamp. 
Hur kan man inte se det?   
När Lisa Magnusson lyfter fram 
”långa, intima kärleksrelationer” 
och inte förstår varför familj och 
barn anses vara en ”självklar 
kvinnofälla” låtsas hon vara 
okunnig på ett sätt som hon 
absolut inte är. För att den 

feministiska kärnfamiljskritiken 
ska bli begriplig krävs nämligen 
att man inte slarvar bort att 
äktenskapets historia till ansenlig 
del är en berättelse om våld och 
obetalt arbete – och att hemmet 
fortfarande kan vara en mycket 
farlig plats för kvinnor.  
Men möjligen känns de senaste 
sextio årens feministiska 
landvinningar som så självklara 
att det är riskfritt att ägna sig åt 
konservativa piruetter? Det är 
bara så jag kan tolka det när 
Magnusson i sin text avfärdar p-
pillret som frigörande. Jag 
förnekar inte att besvärliga 
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biverkningar förekommer för en 
del kvinnor, men det går knappast 
att bortse från den radikalt ökade 
egenmakt som lanseringen av p-
pillret ändå innebar. Eller, visst 
går det. ”Bra text!” utbrister 
teologen Joel Halldorf på Twitter 
och påminner om att påven redan 
på 60-talet varnade för att 
”preventivmedel skulle leda till 
konsumistisk sexualitet på 
kvinnors bekostnad” (21/8).  
Det säger något om tidsandan när 
man utan att blinka kan hänvisa 
till Vatikanen i frågor som rör 
reproduktiva rättigheter. Jag tror 
att detta delvis är följden av en 

pågående estetisering av 
konservativ religiositet, där det 
hierarkiska och dogmatiska tycks 
ha blivit lockande livsstilsattribut 
i den kulturella offentligheten. Det 
är ingen slump att katolska 
kyrkan för ett par år sedan 
kallades ”det nya svarta” och ”en 
punkrörelse för vår tid” i en 
artikel i Fokus (27/3 2015). Inte 
heller att författaren Wera von 
Essen i sin senaste roman ”Våld 
och nära samtal” låter sin 
huvudperson posera i sin längtan 
efter såväl religiös som sexuell 
underkastelse.  
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Nå, var och en blir salig på sin 
auktoritära trend. Så förlåt att jag 
blir lite otrendig och påminner om 
alla de kvinnor som dör, skadas 
eller får sina liv ödelagda till följd 
av katolska kyrkans inställning till 
preventivmedel och abort. Den 
som vill se detta i realtid kan 
blicka söderut mot Polen, där 
snaran nu dras åt kring 
aborträtten. Där talar kyrkans 
män om regnbågsflaggan som en 
”smitta” och allt fler medborgare 
bor numera i städer som utropats 
till ”hbtq-fria zoner”.  
Även i Sverige finns som bekant 
en stor grupp som lever utan 

sexuell frigörelse. Sydsvenskans 
kulturchef Ida Ölmedal påminner 
i en krönika om att var femte 
niondeklassare i Malmö uppger 
att de känner press att vänta med 
sex till äktenskapet (24/10). Men 
eftersom detta troligen kan 
sorteras in under hedersrelaterat 
förtryck (läs: ”invandrarproblem”) 
räknas det möjligen inte in i den 
svenska helhetsbilden och stör 
därmed inte narrativet om en 
dominerande slit-och-slängkultur 
på det sexuella området.  
Men hur sann är egentligen den 
bilden? Jag har också varit ute på 
ökenvandring bland dejtingappar 
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och vet hur smärtsamt det kan 
vara för den som längtar. Men den 
anekdotiska bevisföringen i den 
här debatten börjar faktiskt bli 
besvärande. Många kan säkert 
känna igen sig i begrepp som 
”sexuella frilansare” i ett slags 
relationernas gig-ekonomi, för att 
citera den amerikanska 
författaren Moira Weigel (New 
York Times 15/5 2016). Och visst 
ligger det något i det Lyra Koli 
hävdar om kommersialiserade 
uppror i essän ”Marknaden tänder 
på sexpositivismen” (Obs 19/10). 
Jag har själv dragit stora växlar på 
en populärkulturell terminologi 

där folk sägs vara ”ute på 
marknaden” och ”shoppa runt” på 
dejtningssajter (DN 26/8 2019).   
Men forskningen på 
befolkningsnivå talar ett annat 
språk. Sociologen Gøsta Esping-
Andersen konstaterar i rapporten 
”Families in the 21st 
century” (SNS, 2016) att mönstret 
i Skandinavien de senaste 20 åren 
kan beskrivas som en ”återkomst 
för familjen”, med stigande 
födelsetal och mer stabila 
relationer – den främsta 
förklaringen är en välfärdspolitik 
som främjar jämställdhet och 
kvinnligt förvärvsarbete. Utbyggd 
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barnomsorg och en generös 
föräldraförsäkring är särskilt 
viktigt för att ensamstående 
mödrar ska kunna jobba, vilket 
Esping-Andersen beskriver som 
”det enskilt viktigaste skyddet mot 
barnfattigdom”.  
Därför blir det så märkligt när 
Josefin Holmström fantiserar 
ihop ett förflutet där det fanns 
”ramar” som ”skyddade kvinnor” 
och tvingade män för att ta ansvar 
för sin sexualitet: ”Gör du någon 
med barn? Då får du vara beredd 
att gifta dig med henne. (Eller 
möjligen köpa dig fri.) Så ser det 
inte ut i dag”, skriver hon.  

I ett inslag i Sveriges Radio från 
1951 skildras de verkliga villkoren 
för den som blev gravid utanför 
äktenskapet för ett fåtal 
generationer sedan. En ung 
kvinna vittnar om skammen, om 
hur hon blir övergiven av 
barnafadern och utkastad 
hemifrån för att sedan tvingas 
lämna bort sin lilla pojke till ett 
barnhem för att kunna försörja 
sig. ”Det känns svårt att stå och 
titta på honom genom rutan, han 
känner inte igen mig”, säger hon 
sorgset (18/8 2011).  
Det som beskrivs är en viktig del 
av svensk 1900-talshistoria, och 
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ett öde som delas av otaliga 
kvinnor. Den mest kända är 
troligen Astrid Lindgren. I 
biografin ”Denna dagen, ett liv” 
skriver Jens Andersen om den 
fosterbarnsindustri som pågick 
kring utomäktenskapliga barn vid 
den här tiden, där många for 
oerhört illa. Den treåriga 
separationen från sonen Lars 
framstår som en av de mest 
definierande episoderna i 
Lindgrens liv, och kom också att 
ge upphov till en rad övergivna 
pojkgestalter i hennes böcker.  
Och kanske är detta en av de 
främsta effekterna av den sexuella 

revolutionen i vid bemärkelse? Att 
det blev möjligt för fler kvinnor 
att leva och överleva tillsammans 
med sina barn. I så fall kan jag 
inte beskriva det på något annat 
sätt än att livet, friheten och 
faktiskt själva förutsättningen för 
kärlek har blivit större. Tack.  
Kristina Lindquist 
kulturdebatt@dn.se 
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Svenska 
kyrkan jobbar 
med ny 
psalmbok
ONSDAG 28 OKTOBER 2020

De svenska kyrkbänkarna ska 
utrustas med nya psalmböcker. 
Trotjänaren från 1986 har snart 
gjort sitt, och arbetet med att ta 
fram en ny officiell psalmbok 
har börjat. 

Den svenska psalmboken har i 
dag omkring 800 psalmer. 
Meningen är nu att nya psalmer 
ska in, och då måste gamla stryka 
på foten, rapporterar SVT Kultur  
– Det finns en väldig förväntan på 
psalmerna. Dels att de mer 
traditionella ska finnas kvar. 
Samtidigt finns ett enormt tryck 
när det gäller nya psalmer, ett 
väldigt inflöde. Det är uppenbart 
att det behövs en inventering, 
säger kyrkomusikern Henrik 
Tobin, som är koordinator för en 
förstudie till projektet, till SVT. 
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Fler psalmer till vigslar och 
begravningar är vanliga önskemål, 
enligt Tobin. 
– Sedan finns det utmaningar i 
tiden: Hur hanterar man ångest 
inför en pandemi? Där vet vi att 
det finns en efterfrågan, säger 
han. 
Nu föreställer han sig en digital 
brevlåda på nätet för att samla in 
förslagen på nya psalmer. 
– Vi ser framför oss att vem som 
helst ska kunna skicka in sin egen 
psalm i en digital insamling. 
Sverige har haft fyra officiella 
psalmböcker genom åren och den 
första kom 1695. Den nuvarande 

från 1986 föregicks av tjugo års 
arbete. Beslutet om att ta fram en 
ny togs av kyrkomötet 2018. 
TT 
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Ledare: En 
diktatur i gröna 
kläder är ändå en 
diktatur
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Det brukar kallas ”greenwash” när 
företag använder miljö- och 
klimatfrågor för att framställa sig 
själva i god dager och utan att 
egentligen leverera. En liknande 
term borde myntas för stater som 
använder klimatfrågan i liknande 
syften. 

Hösten har bjudit på ett antal 
förvånande utspel från Kina 
rörande landets klimatambitioner. 
I september förklarade Xi Jinping 
inför FN:s generalförsamling att 
Kina, i dag världens största 
utsläppare, siktade på att vara 
utsläppsneutralt före 2060. Xi har 
också öppnat för att landet ska 
börja minska sina utsläpp före 
2030, som är gränsen i 
Parisavtalet. 
Just nu bevakas därför landets 
kommande femårsplan för 2021–
2025 utifrån frågan om målen för 
förnybar energi kommer att ökas 
och andelen kolkraft minskas. 
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Det är ett bekvämt sätt att slippa 
rubriker om slavläger för uigurer, 
massövervakning och social 
rankning av landets medborgare, 
industrispionage och aggressiv 
diplomati. Klimatfrågan och dess 
långsiktighet lämpar sig också att 
drapera sig i för en diktator med 
ambitionen att sitta vid makten 
betydligt längre än sina 
företrädare, genom exempelvis ett 
”manifest” som sträcker sig ända 
till 2035. 
Klimathänsynen kom hastigt på, 
under ett år som annars sett fler 
beviljade tillstånd att bygga nya 
kolkraftverk än på många år. 

Effekten av en stimulanspolitik 
med massiva satsningar på 
infrastruktur, som regimen 
återkommande har fört vid 
ekonomiska nedgångar. 
I början av året rapporterades den 
kinesiska regimen vara redo att 
överge mål om en ökad andel 
förnybar energi i den femårsplan 
som nu ska ta form. Om 
ytterligare några månader 
kommer det att vara något annat 
som gäller. 
Att något blivit en målsättning för 
centralmakten är ingen garanti för 
att det blir så. I dag är det fem år 
sedan Kina slutligen övergav sin 
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katastrofala ettbarnspolitik, som 
genomdrevs med grova 
människorättskränkningar som 
systematiska tvångsaborter, och 
som lyckats skapa enorma 
demografiska obalanser mellan 
generationerna och mellan 
kvinnor och män. 
Nu skulle familjer förmås att 
skaffa två barn. En utvärdering 
visade att det efter två år syntes en 
viss effekt i hur många som valde 
att skaffa ett andra barn, men 
förra året såg det lägsta antalet 
nyfödda på många decennier. 
Diktaturen kan framstå som 
handlingskraftig med sina 

detaljerade femårsplaner och 
centraliserade beslut, men blir 
ofta en koloss på lerfötter. Det 
visar även klimatfrågan. För bara 
några år sedan avslöjades att 
Kinas kolkonsumtion varit 17 
procent högre än tidigare 
redovisat. Det är oklart om 
regimen ens visste att uppgifterna 
var fel, rädslan för att rapportera 
statistik som inte uppfyller 
planerade målsättningar är 
utbredd och befogad. 
Klimatet bryr sig förvisso inte om 
styrelseskick, och att Kina 
minskar sina fossila utsläpp under 
kommande decennier är 
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avgörande för allas våra 
livsbetingelser på denna planet. 
Vill diktaturen klä sig i gröna 
kläder är det bättre än att den 
fortsätter att söla ner sig med 
kolkraftens sot och aska. Kinas 
ambition att minska fossila 
utsläpp bör stödjas och 
uppmuntras. 
Men det finns inga skäl att vara 
naiv. Det mesta talar för att 
klimatutspelen från kinesiskt håll 
tillkommit av andra skäl än 
omsorg om planetens framtid, och 
av samma skäl kan överges på nytt 
när det är opportunt. Och målen i 
den kommande femårsplanen 

handlar i bästa fall om förvisso 
välkomna, men betydligt mer 
modesta åtaganden än de 
långsiktiga visionerna ger intryck 
av. 
DN 29/10 2020 

Äntligen får 
”idioterna” 
upprättelse
TORSDAG 29 OKTOBER 2020
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På Vipeholmsanstalten i Lund 
hamnade förr i tiden de 
svårskötta, sinnesslöa och 
obildbara. Varje exemplar försågs 
med en siffra som slog fast dess 
grad av idioti: 0 betydde ”står 
nära monstren”. Fast i själva 
verket var det forskarna i sina fina 
vita rockar som var de verkliga 
monstren. 
De såg det inte så, förstås. De 
ansåg sig göra en insats för 
vetenskapen. Samtidigt måste de 
ha insett att det var orätt: Mycket 
av det som skedde hölls hemligt. 
Men nu ger en släkting till en av 

de intagna, Randi Mossige-
Norheim, ”idioterna” upprättelse i 
”P1 Dokumentär”. 
Ett av avsnitten handlar om det 
stora Sockerexperimentet på 
1940-talet. Från början gick 
forskningen ut på att främja god 
tandhälsa. Det laborerades med 
vitaminer och mineraler. 
Men snart blev Medicinalstyrelsen 
otålig och utfärdade nya direktiv: 
Nu skulle man i stället se vad som 
framkallade karies. En 
godisfabrikör fick ta fram en kola 
som skulle vara så svårtuggad och 
sötklistrig som möjligt. Den 
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tvingades studieobjekten sedan 
äta i stora mängder. 
De deltog inte frivilligt. En del av 
dem var bara barn. Långsamt 
förstördes deras tänder, till sist 
hade de inte mer än stumpar 
kvar.  
De måste ha lidit något fruktans-
värt. Många av dem klagade 
också, på huvudvärk, tandont och 
magknip. Somliga kräktes. Men 
de avfärdades, idioter ansågs inte 
kunna känna smärta. Vissa av 
dem, noterades det, reagerade 
inte ens när man brände dem med 
eld. Apatiska, skulle man väl kalla 
dem nu. Inte minst de som levat 

länge med tvångströja som 
hindrade dem att röra sig. 
Det här är inte så länge sedan. 
Offren dog i förtid, men många 
har anhöriga som ännu är i livet. 
Experiment av det slag de utsattes 
för är dock ett minne blott. 
Forskning på människor är 
svårare nu, det finns etiska 
regelverk. Och det ska vi vara 
tacksamma för. 
Lisa Magnusson 
lisa.magnusson@dn.se 
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Kristdemokrater
na redo att 
kapitulera, men 
vill helst inte 
fästa det på 
pränt
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Enligt det senaste beskedet från 
moderater och kristdemokrater 
finns inget trepartiblock. Däremot 
ett borgerligt samarbete som 

endast sägs bestå av Moderaterna 
och Kristdemokraterna. Med stöd 
av lite drygt en fjärdedel av 
väljarna ämnar de bilda regering. 
Vad gäller det tredje partiet i det 
för närvarande icke-existerande 
blocket – Sverigedemokraterna – 
är beskedet numera att M och KD 
gärna samarbetar, men inte 
kommer att sitta i samma regering 
som Jimmie Åkesson och hans 
parti. 
Det har gått fort i svängarna. Före 
valet intygade Ulf Kristersson och 
Ebba Busch både väljare och 
allianskollegor att samarbete med 
Sverigedemokraterna var 
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uteslutet, och det var på denna 
grund man ville regera Sverige. 
Reservationerna mot 
Sverigedemokraterna gällde i 
valrörelsen 2018 inte minst 
extrema förslag på migrations- 
och rättsområdet, exempelvis ett 
förslag om en angiverilag. Sverige-
demokraterna vill kriminalisera 
inte bara den som gömmer 
människor som saknar 
uppehållstillstånd i sitt eget hem, 
utan också den granne som till 
äventyrs inte informerar polisen 
om en sådan misstanke. 
Ett ställningstagande i linje med 
Jimmie Åkessons ambition att 

som justitieminister åsidosätta 
hänsyn till integritet och 
rättssäkerhet så mycket som han 
anser vara nödvändigt för att folk 
ska ”känna sig trygga” (DN 12/9). 
Efter valet har 
Sverigedemokraterna 
radikaliserats ytterligare. De har 
öppnat för att utvisa människor 
till tortyr och dödsstraff, och 
migrationspolitiken är inriktad på 
att inte bara minimera hur många 
som får en fristad undan krig och 
förtryck, utan på att de som bor i 
Sverige ska vilja flytta härifrån. 
Ändå är Kristdemokraterna nu 
inte bara öppna för samarbete 
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med Sverigedemokraterna i 
största allmänhet, utan i just 
migrations- och kriminalpolitiska 
frågor. Detta enligt en intervju 
med Ebba Busch i SvD (28/10). 
Är det angiverilagar eller 
öppnande för att sända människor 
till tortyr som står på 
dagordningen? Skissas planer på 
hur många av de människor som 
funnit en fristad i Sverige som 
varje år framöver ska skickas ut? 
Allt vi vet är att samtalen med 
partiet bakom sådana förslag 
flyter smidigt, och att Ebba Busch 
inte anser att det kräver några 

större kompromisser med hennes 
kristdemokratiska linje. 
Vad Moderaterna tänker om detta 
återstår att se. Så sent som i 
somras när Ulf Kristersson talade 
om samarbete med 
Sverigedemokraterna handlade 
det om ”att få igenom en bra 
borgerlig ekonomisk politik i 
riksdagen” (Aftonbladet 5/6). 
Vi har hört den förut. Kommunal-
rådet i Staffanstorp, moderaten 
Christian Sonesson, förklarade i 
”Ekots lördagsintervju” i början av 
förra året att han lokalt valde 
samarbete med 
Sverigedemokraterna framför 
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allianspartier för att kunna driva 
moderat ekonomisk politik. 
Månaden därpå höjde det nya 
koalitionsstyret skatten med 40 
öre, och samme Sonesson 
förklarade att skatten inte var 
någon central fråga. Det var 
viktigare att vägra ta emot 
flyktingar. 
Moderatledare Kristersson och 
hans tal om samarbete med 
Sverigedemokraterna av 
ekonomiska skäl låter därför lite 
som när vuxna farbröder förr 
förklarade att de läste 
herrtidningar för artiklarnas skull. 
Höstens budgetförslag där det 

framkom betydande skillnader 
mellan M-KD respektive SD (DN 
6/10) gjorde inte heller några 
underverk för linjen om en 
spirande ekonomisk samsyn i det 
”konservativa blocket”. 
Lite för syns skull vill Ebba Busch 
ändå markera en skiljelinje. Något 
skriftligt avtal mellan en M-KD-
regering och SD vill hon inte veta 
av. 
Varför, om man ändå samarbetar i 
de frågor där 
Sverigedemokraterna är som mest 
extrema? Är det deras 
infrastrukturpolitik eller 
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ställningstaganden i energifrågor 
som inte kan komma i fråga? 
Eller handlar det bara om att man 
gärna kapitulerar, men inte vill 
skriva något om saken? 
Som politiskt spel har de vågade 
krumsprången inslag av både 
välutvecklad akrobatik och simpel 
komik, men när man betänker att 
det är så här som firma Busch och 
Kristersson ämnar leda landet, så 
fastnar skrattet i halsen. 
Mattias Svensson 
mattias.svensson@dn.se 
        

Högsta 
dagssiffran i 
Sverige hittills
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

2  128 nya bekräftade fall av 
covid-19 i Sverige, 
rapporterades i går, onsdag. 
Det är den högsta dagssiffran 
hittills. Flera regioner överväger 
nu att införa lokala restriktioner. 
Men trots den snabba ökningen 
i Stockholm säger regionen nej. 
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I Uppsala och Skåne har 
Folkhälsomyndigheten infört 
lokala allmänna råd, och Halland 
öppnar nu för samma möjlighet. 
Region Stockholm menar att ett 
sådant beslut ännu inte är aktuellt 
– men att dialog kontinuerligt förs 
mellan smittskyddsenheten och 
Folkhälsomyndigheten. 
– Att införa lokala allmänna råd 
kan vara ett verktyg för att minska 
smittspridningen i Stockholm. Det 
kan fungera som en väckarklocka, 
och allt som ger resultat är 
positivt. Det handlar om att nå ut 
till befolkningen om att pandemin 
är kvar, hur tråkigt och gräsligt 

det än känns, säger Maria Rotzén 
Östlund, tillförordnad 
smittskyddsläkare i Region 
Stockholm. 
Att antalet bekräftade fall ökar 
runt om i Sverige är en trend som 
synts de senaste veckorna. 
Samtidigt ökar också antalet 
provtagningar, vilket är en del av 
förklaringen. Den dagliga siffran 
med nya fall är svår att jämföra 
med vårens siffror eftersom det då 
främst var personer som behövde 
sjukhusvård som testades. 
Antalet nya fall i Stockholm var 
förra veckan nästan dubbelt så 
många som veckan innan. Trycket 
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på sjukvården i 
huvudstadsregionen tilltar också. 
På en vecka har de som vårdas på 
sjukhus ökat med drygt 60 
procent – från 74 patienter till 
119. Av dessa intensivvårdas 14 
personer, enligt siffror från 
Region Stockholm på tisdagen. 
Ökningen i Stockholm motsvarar 
den i Skåne, där antalet fall 
fördubblades mellan förra veckan 
och den dessförinnan. 
– Det är allvarligt att det sprider 
sig så snabbt, och att trycket på 
sjukvården ökar. Vi vill inte 
tillbaka till vårens situation. 
Ansvaret för det ligger på oss alla. 

Det är inte läge att bli 
coronatrötta, hur lockande det än 
är att umgås och gosa med vänner 
och familj, säger Maria Rotzén 
Östlund. 
Smittskyddsläkaren kan varken 
svara på om eller när det kan bli 
aktuellt med lokala allmänna råd 
för Stockholm. Hon framhåller att 
det som tills vidare gäller är de 
nationella riktlinjer som har 
funnits sedan våren. 
– Att det sprider sig mycket kan 
bero på flera saker, dels att 
människor börjar slappna av och 
inte orkar längre. Men jag 

788



återvänder till mantrat: Håll i och 
håll ut, säger hon. 
I Halland ser man också en stor 
ökning av smittan. På tisdagen 
bekräftades 99 nya fall av covid-19 
i regionen, den högsta siffran 
hittills. Med anledning av det ska 
Regionala rådet mötas på 
torsdagen för att diskutera 
kompletterande åtgärder, skriver 
regionen. Detta görs i samråd med 
smittskyddsenheten och 
Folkhälsomyndigheten. 
Folkhälsomyndigheten fattar 
formellt beslut om sådana 
åtgärder. 

– Det absolut viktigaste för att 
hålla smittan nere är de råd som 
redan gäller. Om alla skulle följa 
råden hade vi inte varit i det läge 
vi är nu, påpekar 
smittskyddsläkare Maria Ryberg 
Mo, i ett pressmeddelande. 
Vilka nya åtgärder som kan bli 
aktuella är ännu oklart. 
Uppsala var första region i Sverige 
att få särskilda lokala råd från 
Folkhälsomyndigheten. Under 
kommande vecka ska regionen 
utöka sin provtagning – för att 
ytterligare förbättra spårning och 
begränsning av smittan. 
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– Syftet med PCR-prover är att 
testa, isolera och spåra. Det skulle 
vara meningslöst om 
allmänhetens tillgång är 
begränsad, säger Mats Martinell, 
medicinskt ansvarig på enheten 
för provtagning och smittspårning 
av covid-19 i Uppsala. 
Jenny Nyman 
jenny.nyman@dn.se 

Mellan vecka 42 och 43 ökade 
antalet fall i Region Stockholm 
från 1 657 till 2 966. Sedan 
pandemins start har 32 516 
covidfall konstaterats i länet. 

Tisdagen den 27 oktober fick 14 
personer intensivvård, jämfört 
med 5 personer föregående 
tisdag. 
Samtidigt som smittotalen ökar 
syns också en ökning av antalet 
som gör PCR-prover, alltså de 
prov som visar om man har en 
pågående infektion. 
Källa: Region Stockholm 
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”Läget under 
kontroll – men 
ansträngt”
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Även om antalet covidpatienter 
ökar på landets 
intensivvårdsavdelningar är 
läget inom sjukvården under 
kontroll. 
På en knapp månad har antalet 
covidpatienter på landets 
intensivvårdsavdelningar (iva) 
gått från 24 till 55. 

Fördubblingen till trots är antalet 
endast en tiondel av de 558 iva-
patienterna som låg inne när läget 
var som värst i slutet av april.  
– Det är ingen region som i dag 
rapporterar att man är i ett 
kritiskt läge. Som det ser ut nu har 
man läget under kontroll. Nu 
gäller det att hindra att vi hamnar 
i ett besvärligare läge, säger Iréne 
Nilsson Carlsson, folkhälsoråd på 
Socialstyrelsen.  
På Akademiska sjukhuset i 
Uppsala hade man under 
onsdagen sex covidpatienter på 
iva. 

791



– Läget är ansträngt, men vi 
klarar av alla funktioner som 
måste funka, säger Mikael Köhler, 
hälso- och sjukvårdsdirektör i 
Region Uppsala. 
I Region Skåne märker man av en 
förändrad belastning på sjuk-
vården – dock från låga nivåer 
enligt hälso- och 
sjukvårdsdirektör Pia Lundbom.   
– Beredskapen är god och vi ser i 
nuläget inte behov att förstärka 
ytterligare. Vi ser ingen större 
påverkan på normal verksamhet, 
men det är ansträngt i test-
kapaciteten och smittspårning. 

Men många regioner flaggar dock 
för att personalen är trött och -
vissa har precis lyckats få ut sin 
uppskjutna semester. 
”Många medarbetare är trötta 
efter påfrestningen under våren. 
Vi försöker ge utökat stöd kring 
arbetsmiljöfrågor, både för med-
arbetare och för chefer”, skriver 
Region Östergötlands 
vårddirektörer Jessica Frisk och 
Ninnie Borendal i ett mejl. 
Amanda Dahl 
amanda.dahl@dn.se 
Stefan Bjarnefors 
stefan.bjarnefors@dn.se 
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Riksåklagaren vill 
ha förstärkning: 
”Det är en enorm 
arbetsbelastning”
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Fler grövre brott och en utökad 
polisstyrka ökar arbetsbördan 
på åklagarmyndigheten.  
Omkring 400 fler åklagare 
måste anställas till 2024, enligt 
riksåklagare Petra Lundh.  
– Vi har varit underfinansierade 
i flera år, säger hon. 

På väggen i åklagarmyndighetens 
reception sitter tre inramade 
diplom. Flera år i rad har Sveriges 
juridikstudenter röstat fram 
myndigheten som en av landets 
tre mest attraktiva arbetsgivare. 
Men inifrån ges en annan bild. 
Den egna med-
arbetarundersökningen från förra 
året visar på en stor arbetsbörda. 
Åtta av myndighetens fackliga 
ombud runtom i landet larmade 
nyligen om situationen på Afton-
bladets debattsida. Många och 
komplicerade ärenden, ibland i 
kombination med hot. Högsta 
chefen, riksåklagare Petra Lundh, 
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delar bilden av en hårt pressad 
myndighet. 
– Det är en enorm 
arbetsbelastning. Och det finns 
ingen tid till återhämtning. Vi kan 
se en tendens till att äldre 
åklagare inte orkar jobba fullt ut 
till pensionen utan att man väljer 
att gå i förtid för att det är så 
jobbigt, säger hon.   
50–70 åklagare slutar varje år, 
ungefär hälften går i pension och 
den andra hälften av andra skäl. 
– Alla kanske inte slutar för att 
det är en hög arbetsbörda men det 
är den förklaringen vi ofta får när 
vi frågar. 

Åklagarmyndigheten har stått i 
fokus för höstens rättspolitiska 
debatt. Inför höstbudgeten äskade 
myndigheten på 50 miljoner 
kronor i tillskott. Men när 
budgeten presenterades i 
september kom inga extra pengar, 
ett besked som mötte stark kritik 
från oppositionen. Regeringen 
hävdade att myndigheten går med 
överskott i år och har fått rejäla 
tillskott sedan 2014. Överskottet 
väntas bli runt 40 miljoner kronor 
och beror till stor del på minskade 
kostnader för utbildningar, resor 
och konferenser till följd av 
pandemin, enligt Petra Lundh. 
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Men beskrivningen att myndig-
heten skulle fått rejäla tillskott de 
senaste åren vänder hon sig emot. 
– Från regeringen säger man att vi 
har fått en 30-procentig ökning 
under ett antal år, men tittar man 
på hela rättsväsendets kaka så har 
vår andel ändå minskat, säger 
riksåklagaren och fortsätter: 
– Jag vill påstå att vi har varit 
underfinansierade. Ska man ha en 
effektiv brottsbekämpning måste 
vi hänga med. Vi får inte riskera 
att bli en flaskhals. 
Efter hård kritik från 
oppositionen meddelade 
regeringen och 

samarbetspartierna att 
myndigheten ska få ett tillskott på 
50 miljoner eller mer i vår. Men 
Petra Lundh menar att de måste 
kunna planera på längre sikt än 
så. Annars finns risken att de 
måste minska bemanningen med 
ett hundratal åklagare genom att 
inte ersätta all personal som 
slutar. Enligt myndighetens egen 
bedömning måste man öka från 
dagens cirka 1 030 åklagare till 1 
200 år 2024. Eftersom 50–70 
slutar varje år innebär det 
närmare hundra åklagare per år, 
det vill säga 400 nya åklagare. 
Åklagarmyndigheten genomför 
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just nu en beräkning av vad det 
innebär i reda pengar. Fram till 
2022 rör det sig om cirka 100 
miljoner kronor, enligt 
riksåklagaren. 
– Det skulle göra att vi skulle 
mäkta med och få en rimlig 
arbetsbörda. Vi behöver också 
anställa fler revisorer och stötta 
de åklagare som är hårt 
arbetsbelastade med 
beredningsjurister som kan göra 
en del av åklagarnas uppgifter, 
säger hon. 
Det finns flera förklaringar till 
varför landets åklagare fått mer 
att göra. Det senaste året har 

antalet personer som lagförts i 
Sverige ökat med 6 procent. 
Petra Lundh kopplar ökningen till 
en skärpt lagstiftning, till exempel 
för sexualbrott och vapenbrott.  
Den ökade gängkriminaliteten och 
den organiserade brottsligheten 
har varit känd i flera år, har ni 
inte ropat tillräckligt högt 
tidigare?  
– Jag kan inte säga vad man 
borde ha gjort tidigare, jag kom in 
för två år sedan och det tar tid att 
sätta sig in i en verksamhet. Det 
viktiga är inte att få stora tillskott 
under ett enskilt år, det viktiga är 
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den långsiktiga 
planeringshorisonten. 
Riksåklagaren har tidigare 
efterlyst flera verktyg mot de 
kriminella organisationerna, som 
till exempel att lätta på den så 
kallade omedelbarhetsprincipen, 
att domstolen ska grunda sitt 
avgörande på vad som 
framkommer i själva rättegången. 
Regeringen har öppnat för att 
ompröva omedelbarhets-
principen. 
Men det finns fler ändringar Petra 
Lundh vill se för att komma åt 
gängkriminaliteten. 2017 
lämnades en utredning över till 

regeringen där man bland annat 
föreslår att det ska bli möjligt att 
undersöka en misstänkts dator på 
distans eller tvinga en misstänkt 
att låsa upp sin mobil. Där finns 
också förslag om att avskaffa 
förbudet mot att ta meddelanden 
mellan nära anhöriga i beslag. 
– Om två närstående sms:ar eller 
mejlar till varandra krävs i dag 
misstankar om ett brott med ett 
straffminimum på två år för att ta 
del av det. 
Var går gränsen för hur långt man 
kan gå?   
– Rättssäkerheten måste i alla -
lägen upprätthållas. Men vi kan 
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göra väldigt mycket utan att 
inskränka på den. Vi ska leva upp 
till Europakonventionens krav och 
våra egna krav i 
rättegångsbalken.  
Hanna Jakobson 
hanna.jakobson@dn.se 
Bakgrund.

Åklagarna har fått mer att göra de 
senaste åren. En förklaring kan 
kopplas till brottsligheten. 
Antalet inkomna ärenden uppgick 
under 2019 till 171 900, vilket är 
tre procent högre än året före då 
166 900 ärenden inkom. 

Det senaste året har antalet 
personer som lagförts ökat med 6 
procent. Några av de grövre 
brotten har ökat markant de 
senaste fem åren. Misstankar om 
mord och mordförsök med 
skjutvapen, samt sprängningar 
och skjutningar har stigit med 
drygt 40 procent, våldtäkter med 
60 procent, bidragsbrotten har 
dubblerats och de grova 
vapenbrotten har ökat flera 
gånger om.  
Siffrorna bygger på antal inkomna 
brottsmisstankar till 
Åklagarmyndigheten år 2015 
jämfört med 2019.   
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Lärare tvingas 
bära 
överfallslarm
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Fysiskt våld, verbala hot och 
spottloskor. I vissa skolor 
anses miljön vara så utsatt för 
både anställda och elever att 
lärare och rektorer tvingas bära 
överfallslarm. 
– Denna typ av åtgärd är ett 
bevis på att det gått för långt, 
eftersom det ska användas när 
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det värsta redan hänt, säger 
Johanna Jaara Åstrand, 
Lärarförbundets ordförande. 
På en skola i Göteborg bär flera 
anställda överfallslarm sedan ett 
antal våldsamma händelser 
inträffat under höstterminen. Det 
ska bland annat handla om att en 
lärare blivit spottad i ansiktet, 
vilket GP var först med att berätta. 
Utöver överfallslarmen har 
anställda också fått en app för att 
kunna tillkalla kollegor vid 
våldsamma situationer. 
– I de bästa världar ska det inte 
behöva vara så. Det har varit en 
riktigt tuff period för personal och 

elever men nu hoppas jag att vi 
ska kunna vända det här, säger 
rektorn, Elsemarie Hallqvist till 
DN. 
Skolan i Göteborg är inte ensam 
om att ha problem. I Borås tvingas 
rektorer sedan en tid tillbaka bära 
larm under arbetstid, vilket SVT 
Väst tidigare rapporterat. 
– Generellt sett är det en ovanlig 
åtgärd. Dessvärre har man 
bedömt att det är nödvändigt i 
vissa fall. Om bedömningen är att 
det föreligger en risk vid 
ensamarbete, är det mycket bättre 
att se till att det finns fler vuxna 
på plats, säger Johanna Jaara 
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Åstrand, Lärarförbundets 
ordförande. 
Förra året gjorde 835 
anmälningar till 
Arbetsmiljöverket gällande hot 
och våld i den svenska grund- och 
gymnasieskolan. Anmälningarna 
omfattar både lärare och elever. 
Flera fackliga representanter som 
DN talat med upplever att 
problemen blivit vanligare de 
senaste åren. 
Om tittar på statistik över antalet 
anmälningar som faktiskt 
inkommit till Arbetsmiljöverket 
de senaste fem åren är trenden 
inte lika tydlig. Kurvan pekar 

visserligen något uppåt men årets 
siffror ser ut att bli lägre än 
fjolårets och året dessförinnan. 
Samtidigt tros mörkertalet vara 
stort då långt ifrån alla incidenter 
resulterar i en anmälan till 
Arbetsmiljöverket. Incidenter av 
mindre allvarligt slag hanteras 
dessutom ofta internt inom 
kommunen. 
Lennart Hellsborn, 
huvudskyddsombud på Lärarnas 
riksförbund i Göteborg, anser att 
statistiken som Arbetsmiljöverket 
har är ”väldigt mycket i 
underkant”. 
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Han får medhåll av Tommi 
Wärme, ordförande på 
Lärarförbundet i Borås: 
– Lärarna får ta emot våld och 
hot, det fysiska våldet och det 
verbala våldet ökar och går ner i 
åldrarna, ända ner i förskoleklass. 
Det har jag även fått bekräftat när 
jag pratat med våra andra 
lokalavdelningar. 
I Skolverkets senaste rapport, 
”Attityder till skolan 2018” som 
släpptes 2019, uppgav en av fyra 
lärare att de utsatts för hot och 
våld på sin arbetsplats. 
– Vi ser att i skolor där hot och 
våld är mer en del av vardagen är 

lärarbehörigheten ofta låg och det 
är större omsättning på ledare. 
Det behövs stabilitet för att få må 
bra som elev på sin skola. Bristen 
på en likvärdig skola och att 
resurserna inte går dit de bäst 
behövs är den del av 
problematiken, säger Johanna 
Jaara Åstrand. 
– Det kostar faktiskt mer att 
komma till rätta med 
problematiken när det redan har 
spårat ur och det har påverkat 
lärare och elever under en längre 
tid. 
Ellinor Svensson 
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Tingsrätten friar 
EU-parlamen-
tariker från 
sexuellt 
ofredande
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

EU-parlamentarikern Peter 
Lundgren (SD) frias från 
sexuellt ofredande. Jönköpings 
tingsrätt anser inte att det 
faktum att han tagit en kvinnlig 

partikollega på brösten är ett 
brott.  
Enligt åtalet ska Peter Lundgren 
ha dragit ner den 44-åriga 
kvinnan i sitt knä, fört sina händer 
in under hennes behå och sagt 
”ger du mig en puss så släpper jag 
dig”. 
Händelsen ska ha ägt rum på ett 
hotellrum i Nacka i mars 2018, 
men enligt bägge inblandade är 
den utagerad: ”Han har bett om 
ursäkt och vi har gått vidare”, har 
kvinnan skrivit i ett uttalande. 
Kvinnan och hennes man har i 
förhör vittnat om att Peter 
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Lundgrens agerande var mot 
hennes vilja. 
Ett tredje vittne, tidigare EU--
parlamentarikern Kristina 
Winberg, spelade efteråt in ett 
samtal där kvinnan sade ”jag fick 
ju panik. Hörde ni, såg ni inte” 
och ”vilken tur att jag inte var 
själv med honom”. 
Inför EU-valet i maj petades 
Kristina Winberg till plats fyra på 
listan för att sedan strykas helt 
och hon uteslöts ur partiet, något 
som föranleddes av en 
uppmärksammad konflikt mellan 
henne och partiledningen. 
Winberg hade offentligt berättat 

om historien med Peter Lundgren 
som förtalsanmälde henne, vilket 
ledde till en utredning som senare 
lades ner. 
Kristina Winbergs uppgifter är 
inte, ensamma eller i förening 
med annan utredning, tillräckliga 
för att läggas till grund för en 
fällande dom i målet, skriver 
tingsrätten: ”Med de höga 
beviskrav som gäller i brott mål är 
vid sådant förhållande åtalet inte 
styrkt, antingen prövningen 
inriktar sig på sexuellt ofredande 
eller ofredande.” 
Ossi Carp 
ossi.carp@dn.se 
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Jokkmokks 
marknad blir 
digital efter 
415 år
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Det blir ingen vintermarknad i 
Jokkmokk i år, åtminstone inte 
en traditionell. I stället kommer 
kulturevenemang och 
föreläsningar att sändas på 
nätet. 

Någon marknadsförsäljning på 
Jokkmokks gator är det dock inte 
tal om. 
– Det är känslosamt att fatta det 
beslutet men vi måste sätta 
folkhälsan främst, säger Robert 
Bernhardsson (S), kommunalråd i 
Jokkmokk. 
Marknaden har hållits oavbrutet i 
över 400 år. Nästa års marknad 
skulle ha blivit den 416:e. Förra 
året nådde man en toppnotering i 
antalet besökare med 50 000 
personer på plats under 
marknadsdagarna som sker första 
helgen i februari. 
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Röster har höjts för att 
marknaden ska genomföras på 
något sätt för att hålla traditionen 
vid liv och en grupp har tittat på 
alternativa lösningar. 
– Det går inte att genomföra en 
marknad i fysisk form, vi behöver 
ha personal som jobbar inom 
skola och hemtjänst. Vi kan inte 
riskera det, säger Robert 
Bernhardsson. 
TT 

Fyra unga 
kvinnor 
misstänks för 
knivattack i 
Göteborg
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

En kvinna i 20-årsåldern attac-
kerades med kniv i centrala 
Göteborg. 
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– Fyra andra unga kvinnor 
kunde gripas, säger Thomas 
Fuxborg, vid polisen. 
Det var strax efter klockan 23 på 
tisdagen som skrik hördes vid 
Åkareplatsen, nära 
Centralstationen i Göteborg. 
– När polisen kommer till platsen 
anträffas en kvinna i 20-årsåldern 
med knivskador, berättar polisens 
presstalesperson Thomas 
Fuxborg. 
Offret fördes med ambulans till 
sjukhus. Hon var då vid 
medvetande. 
– Fyra andra unga kvinnor kunde 
gripas. Jag tror den yngsta är 17, 

den äldsta drygt 20. De misstänks 
för försök till mord, alternativt 
försök till dråp, säger Thomas 
Fuxborg. 
Han beskriver offret och de 
misstänkta förövarna som ”på 
något sätt bekanta”. Angående de 
misstänktas olika roller i attacken, 
säger han: 
Sahlgrenska 
universitetssjukhusets presstjänst 
meddelade DN på onsdagen att 
skadeläget för den knivhuggna 
kvinnan är allvarligt men stabilt. 
Sujay Dutt 
sujay.dutt@dn.se 
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Misstänkt 
gängledare 
gripen
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

En man som enligt polisen 
leder det så kallade 
Vårbynätverket, har gripits i 
Spanien. 
Mannen, som är i 30-årsåldern, 
har häktats för omfattande grov 
brottslighet i Sverige. 
Enligt polisen är den gripne 
mannen misstänkt för flera 

allvarliga brott i 
Stockholmsområdet: förberedelse 
till mord, människorov, rån, grov 
allmänfarlig ödeläggelse, försök 
till grov utpressning och grovt 
vapenbrott. Mannen har sedan 
gripandet transporterats till 
Sverige och häktades på 
onsdagen. 
I utredningen förekommer 
material från Encrochat, det 
krypterade 
kommunikationsnätverk som 
fransk polis i samarbete med 
Europol lyckats knäcka. Nätverket 
användes av kriminella i flera -
europeiska länder för att 

809



koordinera brott, och har lett till 
hundratals gripanden i flera 
länder. 
Som DN skrivit tidigare har, enligt 
svensk polis, över 100 personer 
frihetsberövats med hjälp av 
information från Encrochat. 
Polisen bedömer också att 
omkring 15 grova våldsbrott 
förhindrats med hjälp av 
informationen i de krypterade 
chattarna. Sedan tidigare har 13 
personer med koppling till Vårby-
nätverket frihetsberövats, och 
enligt polisen kan det bli fler. 
DN-TT 

Övergav sin 
hund – döms 
till böter
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

En man döms till 80 dagsböter för 
att ha övergett sin hund i skogen. 
I februari hittade en 
lastbilschaufför hunden utanför 
Arjeplog, och fångade in den. När 
han ringde upp ägaren svarade 
mannen att han var ”så jävla less” 
på hunden, rapporterar Norran. 
TT 
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Fler 
tågavgångar 
mellan 
storstäderna 
på helgerna
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

SJ ökar sin helgtrafik på linjerna 
Stockholm–Malmö och 
Stockholm–Göteborg med 15 
procent. Detta för att möta en 

ökad efterfrågan på tågresande. 
Sedan restriktionerna för resor 
inom landet hävdes i juni har 
fritidsresandet ökat successivt, 
och det betydligt snabbare än 
affärsresandet. Eftersom affärs-
resor framför allt sker på vardagar 
medan fritidsresor mest sker på -
helgen ökar belastningen där. De 
nya avgångarna kommer att in-
föras helgen 13–15 november. 
TT 
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Tonåringar 
krävs på 1,6 
miljoner
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Två unga tonårspojkar krävs på 
miljonbelopp efter en brand i en 
lada som enligt åklagaren 
orsakades av en fyrverkeriraket. 
Den ena pojken åtalas för grov 
allmänfarlig vårdslöshet och den 
andre för medhjälp till brottet, 
rapporterar lokala medier. 
TT 

Läckan från 
Gunnebo 
avslöjar 
uppgifter om 
företag i hela 
världen
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Kasinon, en skyskrapa på 
Manhattan och en stor 
Rolexbutik. Läckan från 
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säkerhetsföretaget Gunnebo 
som DN har avslöjat sträcker 
sig långt utanför Sveriges 
gränser.  
Det är en av Manhattans mest 
ikoniska skyskrapor. 55 våningar 
hög. Belägen precis invid Central 
Park. Tidigare känd som Time 
Warner Center – men snart ska 
den rymma Deutsche Banks New 
York-kontor.  
På grund av den stora dataläckan 
från svenska säkerhetsföretag 
Gunnebo, som DN har avslöjat, 
finns säkerhetsritningarna till 
byggnaden i händerna på 
kriminella. Ritningarna är mycket 

detaljerade. På våning efter 
våning visar den hur rum och 
korridorer är belägna, men också 
var övervakningskameror, 
passerspärrar och andra 
säkerhetsfunktioner finns.  
”Video 
surveillance” (videoövervakning) 
och ”access 
control” (åtkomstkontroll) är två 
av rubrikerna.  
Det 30-sidiga dokumentet, i form 
av en pdf-fil, är en del av den 
enorma läcka med känsligt 
material från säkerhetsföretaget 
Gunnebo, som DN kunde berätta 
om på tisdagen. Hur det är tänkt 
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att användas är inte klarlagt. Men 
det är daterat till mitten av juni i 
år, och det är känt att den tyska 
storbanken Deutsche Bank just nu 
förbereder sig för att kunna flytta 
in i skyskrapan någon gång under 
2021. Den väntas då byta namn 
till Deutsche Bank Center.  
DN har varit i kontakt med 
Deutsche Banks USA-verksamhet 
som inte vill kommentera 
uppgifterna. Fastighetsbolaget 
som äger skyskrapan har inte 
svarat på en förfrågan om 
kommentar.  
Gunnebo specialiserar sig på 
fysisk säkerhet – så som 

skalskydd, larm och övervakning 
– och framhåller ofta i sin 
marknadsföring hur många 
känsliga verksamheter det arbetar 
med. Allt från banker och 
flygplatser till myndigheter och 
till och med kärnkraftverk.  
Men en annan kategori är 
kasinon. I det läckta materialet, 
som DN har tagit del av, finns 
ritningar till säkerhetsrum eller 
valv till minst ett kasino i 
Nederländerna, som drivs av 
statliga Holland Casino. Där finns 
också fakturor, som visar detaljer 
om vilken säkerhetsdörr som har 
beställts från Gunnebo. 
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Tillsammans ger det flera 
ledtrådar till hur kasinot är byggt 
för att skydda pengar och annat 
värdefullt. 
Holland Casino driver 14 kasinon 
runt om i landet och omsatte i fjol 
motsvarande 7,5 miljarder kronor. 
DN har sökt Holland Casino utan 
framgång. 
Andra ritningar ger en inblick i 
hur lyxbutiker är byggda, med 
underjordiska valv för att förvara 
exklusiva klockor och andra 
värdeföremål. En sådan avbildar 
en Rolexaffär, komplett med flera 
våningsplan och vad som framstår 

som ett valv, nio gånger fyra 
meter stort.  
Gunnebos vd Stefan Syrén sade 
tidigare till DN att många kunder 
vars data har läckt redan har blivit 
kontaktade.  
– Vi går igenom materialet nu och 
i de fall det är känslig information 
så kontaktar vi kunden, sa han på 
måndagen.  
Detta ska även gälla utländska 
kunder, enligt Gunnebo. Det kan 
innebära ett omfattande arbete, 
eftersom koncernen har 
dotterbolag i 25 länder.  
Linus Larsson 
linus.larsson@dn.se 
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Språkproblem 
när Amazon 
lanserade sajt
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

När e-handelsjätten Amazon 
lanserade sin svenska 
webbsida under onsdagen 
förekom felaktiga 
översättningar på sajten. 
Namnen på produkter hade 
översatts på komiska, och 
ibland vulgära sätt, och den 

svenska flaggan hade bytts ut 
mot en argentinsk. 
Amazon har ännu inte 
kommenterat de uppenbara 
felöversättningarna.  
Under onsdagen lanserade 
Amazon oannonserat sin svenska 
e-handelstjänst efter flera 
månaders spekulationer.  
”Vi är glada över att slå upp 
dörrarna för Amazon.se och 
erbjuda svenska konsumenter ett 
urval på fler än 150 miljoner 
produkter, varav tiotusentals 
kommer från lokala svenska 
företag”, skrev Alex Ootes, Vice 
President, European Expansion 
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på Amazon i ett pressmeddelande 
i samband med lanseringen. 
Lanseringen präglades dock av 
vissa problem, som i många fall 
ännu inte hade åtgärdats vid elva- 
tiden på onsdagen. En rad 
användare har uppmärksammat 
att översättningarna av många av 
sajtens produkter var komiska, 
och i vissa fall vulgära. En 
barntröja säljs med ordet 
”våldtäkt” i namnet och 
tupprydnader beskrivs med namn 
som ”kuk”. 
På sociala medier kommenterade 
flera användare händelsen genom 
att länka till föremål som, enligt 

dem, hade komiska namn eller 
beskrivningar. DN har bekräftat 
att föremålen faktiskt säljs under 
namnen som spridits på sociala 
medier. 
”Tror det gick lite för snabbt för 
Amazon.”, skrev till exempel 
KDU-toppen Emil Moghaddam på 
Twitter. 
Ett annat misstag, som 
Aftonbladet rapporterat om, var 
att svenska flaggan på sajten bytts 
ut på den sida där användare kan 
välja land. I stället för en svensk 
flagga syns en argentinsk. Andra 
misstag som användaren 
rapporterar om är produkter som 
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placerats i fel kategorier eller som 
har fått fel produktbeskrivningar. 
En stor del av felen verkar vara ett 
resultat av att Amazon använt sig 
av så kallad maskinöversättning 
när man översatt namnen på sina 
produkter. Samma problem har 
tidigare drabbat e-
handelsföretaget Wish. 
Amazons lansering i Sverige har 
kommit efter flera år av 
spekulationer om huruvida en 
svensk variant av sajten skulle 
komma. Amazon har, som DN 
rapporterade om tidigare i 
oktober, en totalt dominerande 
ställning i USA och är hårt 

kritiserat, inte minst för sina 
anställningsvillkor.  
Hugo Ewald 
hugo.ewald@dn.se 
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Fullpackade 
frysar pressar 
priset på 
löjrom
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Fyndpris på exklusiv Kalix 
löjrom till nyår? Inte omöjligt. 
Årets fiskefångst och frysar 
fulla med förra årets rom 
pressar priset på den 
norrbottniska delikatessen. 

Nu är det slutfiskat för den här 
säsongen. De sista trålarna med 
siklöja som bär på den 
eftertraktade Kalix löjrommen 
angjorde kaj i söndags. I år hade 
fiskarna möjlighet att ta upp 
maximalt 880 ton siklöja. Men 
olika omständigheter gjorde att 
fisket i år inte nådde taket. Drygt 
750 ton blev totalfångsten. 
– Det är svårt att säga varför 
fisken betett sig som den har 
gjort. Det finns många orsaker. 
Första veckan var jättebra. Andra 
veckan blev vädret lite konstigt. 
Och det är ett väldigt starkt år för 
strömming, säger Teija Aho, vd på 
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fiskföretaget Guldhaven Pelagiska 
i Kalix. 
Kalix löjrom lyder under EU:s 
regler för ursprungsmärkning och 
rommen måste vara färdig inom 
24 timmar från det att siklöjan 
nått kajen. Mer strömming som 
ska sorteras ut gör processen 
tidskrävande, därför hinns inte för 
stora fångster med att tas om 
hand. 
Guldhaven Pelagiska säljer i 
dagsläget vidare löjrommen till 
grossister för 1 400 kronor per 
kilo, vilket är 300 kronor lägre än 
kilopriset på förra årets rom. 

– De flesta börjar sälja direkt men 
det finns nog för mycket i 
frysarna. På grund av coronan går 
inga stora mängder till 
grossisterna på en gång som det 
brukar. Ingen törs köpa ett stort 
lager i rådande situation, säger 
Teija Aho. 
På Fisk- och skaldjursgrossisten i 
Limhamn, som säljer direkt till 
privatpersoner, är priset just nu 
betydligt lägre än för bara några 
månader sedan då kilopriset var 4 
000 kronor. 
– Det är humana priser nu. 
Halvkilosburkar säljer vi nu för 2 
200 kronor per kilo – 1 100 
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kronor burken, säger Harald Jarl, 
ägare på Fisk- och 
skaldjursgrossisten. 
TT 
  

Nattsvart 
onsdag på 
Stockholms-
börsen
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Hot om nya nedstängningar 
sänkte de ledande europeiska 
börserna, inklusive 
Stockholmsbörsen på 
onsdagen. Vid stängning hade 
OMXS-index rasat nästan 3 
procent. 
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Stockholmsbörsen hade en tung 
handelsdag i linje med 
utvecklingen runt om i Europa. 
Onsdagens nedgång på 2,8 
procent gör att hela årets uppgång 
nu i princip är bortraderad. 
En potentiell nationell 
nedstängning i Frankrike från och 
med midnatt oroade marknaden 
liksom en liknande utveckling i 
Tyskland där förbundskansler 
Angela Merkel enligt uppgifter i 
tidningen Bild vill genomföra en 
partiell nedstängning från och 
med 4 november. 

Stockholmsbörsen har därmed 
gått back med omkring 6 procent 
den senaste veckan. 
– Det kan verka lite märkligt. 
Svenska bolag har haft en 
kanonutveckling senaste 
kvartalet, trots pandemin. Det 
borde ju stötta börsen, säger Peter 
Malmqvist, oberoende 
finansanalytiker. 
– Det som i stället stör är helt 
enkelt coronasmittans andra våg 
med nya höga tal i USA och 
Europa. Irland är värst, där har 
man en i princip total 
nedstängning. Nedstängning 
betyder begränsningar för 
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näringslivet, vilket marknaden ser 
negativt på, fortsätter han. 
TT 

Boliden slår 
förväntningarna
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Gruv- och smältverksbolaget 
Boliden redovisar en vinst före 
skatt på 2 559 miljoner kronor för 
tredje kvartalet 2020. Det kan 
jämföras med vinsten på 1 801 
miljoner motsvarande period året 
innan. Omsättningen uppgick till 
13 550 miljoner kronor, jämfört 
med 11 170 miljoner ett år 
tidigare. 
TT 
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LKAB 
redovisar 
starkt kvartal
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Statliga gruvbolaget LKAB 
redovisar ett starkt tredje kvartal 
med nytt rekord när det gäller 
leveranser. Nettoomsättningen 
ökade samtidigt med 20 procent 
till drygt 9,3 miljarder kronor och 
vinsten före skatt skrevs till 3,5 
miljarder kronor jämfört med 

drygt 3,2 miljarder samma period 
året innan. 
TT 
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Handeln ökade 
med 3,9 
procent
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Detaljhandelns försäljningsvolym 
ökade med 3,9 procent i 
september jämfört med 
motsvarande månad i fjol. 
Dagligvaruhandeln ökade med 1,8 
procent och 
sällanköpsvaruhandeln ökade 
med 4,3 procent, enligt Statistiska 
centralbyrån (SCB). 

Mellan augusti och september 
ökade detaljhandelns 
försäljningsvolym, försäljningen i 
fasta priser, med 0,8 procent. 
TT 
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Hennes son låg 
på bårhuset i 
över ett år: ”Det 
är en stor 
skam”
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Anton hittades död bredvid ett 
soprum i södra Stockholm. Han 
blev liggande på bårhuset i 
över ett år innan polisen 
lyckades identifiera honom.  

Familjen är oändligt tacksam 
över att äntligen ha fått reda på 
vad som hänt, men kritisk till att 
det tog så lång tid att få ett 
dödsbesked. 
– Han var så älskad, säger 
mamma Lena. 
redagen den 25 september 2020. 
En kvinna presenterar sig som 
polis och frågar om hon är 
mamma till Anton. 
– Då förstod jag, säger Lena. 
Dödsbeskedet kommer som en 
chock, men ändå inte. Ingen i 
familjen har hört något från 
Anton på över ett år och nu ligger 
han på Rättsmedicinalverkets 
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enhet i Stockholm, där kroppen 
har förvarats ända sedan han 
hittades död bredvid ett soprum i 
Enskede den 14 september förra 
året – 41 år gammal. 
Insvept i plast och täckt av ett vitt 
lakan delar han rum med tiotals 
andra kroppar som väntar på att 
obduceras eller identifieras. Det 
mellanblå rummet är helt kalt 
sånär som på en fläkt i ena hörnet 
som transporterar bort fukt från 
kropparna. Här är det ungefär lika 
kallt som i ett kylskåp.  
Men hur hamnade Anton på 
bårhuset? Och varför blev han 
kvar där så länge? 

Anton växte upp i en ”vanlig 
medelklassfamilj” i 
Stockholmsområdet. Lena och 
storasyster Ida beskriver honom 
som rolig, gullig, känslig, social, 
språkintresserad, intelligent och 
duktig i skolan.  
– Han gjorde ett sådant intryck på 
folk. Han var otroligt omtyckt och 
rolig, han var ”the life of the 
party”. Alla tjejer var kära i 
honom, berättar Ida. 
Men när han kom upp i tonåren 
fick han svårt att koncentrera sig 
på skolan.  
– På den tiden hade man inte 
samma koll på diagnoser, men i 
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dag tror jag att han hade ADD, 
säger Lena och syftar på det 
neuropsykiatriska tillståndet med 
uppmärksamhetsproblem och 
impulsivitet. 
När Anton var 18 år blev han 
gripen av polisen för 
narkotikabrott och ålades ha 
kontakt med en 
ungdomsmottagning för 
drogmissbrukare. Betygen rasade 
– från att ha haft högsta betyg i 
nästan alla ämnen fick han inte 
ens godkänt i svenska. 
Efter gymnasiet jobbade Anton 
som kock, men stannade aldrig 
länge på samma arbetsplats. Han 

bodde mestadels hemma hos Lena 
samtidigt som han missbrukade 
allt ifrån amfetamin till heroin. 
När han var i 35-årsåldern orkade 
hon inte längre. Han kunde 
hallucinera och skrika på 
nätterna, tog hennes saker och 
sålde dem för att finansiera sitt 
missbruk. 
– Då ställde jag ett ultimatum. 
Om han inte gjorde något åt sin 
situation kunde han inte bo kvar, 
för vi höll på att gå under båda 
två. Det är fruktansvärt att bo 
tillsammans med någon som 
missbrukar. Jag var rädd för 
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honom – man ska inte vara rädd 
för sitt eget barn, säger Lena. 
Lena berättar att hon sökte hjälp 
på flera håll. Hon kontaktade 
kommunens missbrukarvård, men 
fick beskedet att Anton var 
tvungen att söka hjälp själv 
eftersom han var myndig. Hon 
kontaktade vårdcentralen som 
skickade hem en läkare till 
familjen, men Anton tyckte inte 
att han behövde någon hjälp. Hon 
ringde även psykiatrin, som efter 
många samtal skickade polis och 
ambulans till bostaden, men 
Anton ville inte följa med och de 
kunde inte tvinga honom.  

Kort därefter började Anton leva 
som hemlös och sov på härbärgen. 
Familjen kunde inte få kontakt 
med honom eftersom han bytte 
telefon hela tiden och inte var 
aktiv på sociala medier, men han 
brukade ringa ungefär var tredje 
eller fjärde månad och Lena 
hjälpte honom med pengar. 
– Han skämdes jättemycket. Jag 
såg honom tigga i tunnelbanan. 
Det var det värsta, att få se sin 
egen lillebror tigga där. Man gör 
allt i sin makt för att hjälpa, man 
ger all sin kärlek…, säger Ida och 
rösten skär sig. 
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När de städade ur hans rum 
hemma hos Lena hittade de 25 
sprutor.  
– Han var så trasig, säger Ida. 
Men i början av juni 2017 ringde 
Anton plötsligt från ett 
behandlingshem.  
– Han var så glad. Han var som 
vanligt igen, det var säkert första 
gången han var drogfri, säger Ida.  
Enligt Lena hade Anton tjatat sig 
in på behandlingshemmet, men 
blev bara kvar där i två månader. 
Sedan ordnade socialkontoret en 
plats på ett stödboende. 
Sista gången Lena pratade med 
Anton var julen 2018. Han låg på 

sjukhus med blodförgiftning och 
hade varit nära att dö. 
– Då sade jag till honom att det 
var den finaste julklapp jag hade 
fått – att han levde. Att veta att 
han var trygg, hade mat, en säng 
och människor som såg efter 
honom, säger Lena. 
Anton skrevs ut och flyttade in på 
ett nytt stödboende. Två veckor 
senare försvann han och därefter 
hörde han bara sporadiskt av sig 
till syskonen. 
Sedan blev det helt tyst.  
Familjen hade efterlyst honom 
tidigare, utan att det gav något 
och tyckte inte att det var någon 
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idé att göra det igen. De kände sig 
lite lugnade av att en kompis till 
Ida trodde att hon hade sett 
honom på Sergels torg i 
Stockholm.  
Men när julen kom blev de allt 
mer fundersamma, de hade aldrig 
tidigare firat den utan Anton. 
Lena sade till Ida att hon trodde 
att de hade förlorat honom, att 
han kanske inte längre ville vara 
med sin familj. 
I september i år planerade de att 
efterlysa honom, men polisen 
hann före med dödsbeskedet. 
Anton hade dött av en överdos 
heroin. 

– Vi har känt det på oss i våra 
hjärtan, när han inte hört av sig 
på så lång tid. Han har varit så 
dålig, man har förberett sig på att 
det kan hända, säger Ida.  
Mor och dotter är oändligt 
tacksamma till polisens utredare 
för att de har fått reda på vad som 
har hänt med Anton. Samtidigt är 
de kritiska mot att identifieringen 
tog över ett år, men poängterar att 
de inte tycker att det är polisernas 
fel utan att lagstiftningen 
begränsar deras metoder. 
– Det är en stor skam. Polisen 
måste ju ha tillgång till alla 
hjälpmedel som finns för att hitta 
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en person, säger Lena och tycker 
till exempel att polisen borde 
kunna skicka ut bilder på 
oidentifierade personer till alla 
socialkontor i landet. 
Anton identifierades genom ett 
dna-prov. DN har sökt polisen för 
mer information, men de väljer att 
svara kort via mejl. 
Förundersökningsledare Peter 
Lindgren skriver att de tittar på 
om de hade kunnat göra saker 
annorlunda eller om rutinerna 
behöver ändras, eftersom 
identifieringen dröjde ett år.  
”Att skicka ut en bild till alla 
socialkontor kan hindras av 

offentlighets- och sekretesslagen, 
men rättsläget är inte helt klart. 
Däremot anser jag att skicka ut en 
bild på en avliden person skulle 
vara omöjligt då jag inte kan 
garantera att bilden inte sprids 
vidare. I det här fallet var min 
utredare och visade upp bilder för 
olika boenden, 
sprututbytarprogram och 
kontakter som fanns i hans 
telefon. Men då hade vi utskrivna 
bilder som vi inte lämnade ut”, 
skriver han. 
För rättsläkaren Petra Almqvist, 
chef för Rättsmedicinalverkets 
enhet i Stockholm, är det skönt att 
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Anton äntligen har identifierats. 
För henne är de döda kropparna 
inte bara fysiska kvarlevor. Hon 
undrar även vilka personerna var 
när de levde, eftersom en del av 
hennes jobb är att ta reda på hur 
de dog. 
– Vi tycker naturligtvis att det 
känns jättebra att de stackars 
kropparna som ligger här till sist 
får en identitet. Vi har haft någon 
enstaka person det här året som 
begravts som okänd, då funderar 
man på vem det var och vad som 
hände. 

Hon blir berörd av att vissa 
människor kan ligga så länge på 
bårhuset utan att bli identifierade. 
– Det är sorgligt och konstigt, 
men jag vet att det finns personer 
som drar sig undan från familj 
och vänner, och som inte anmäls 
som saknade. Då är det ingen som 
förstår att de har försvunnit. 
När DN träffar Antons syster och 
mamma väntar begravning. Ida 
och Lena visar bilden som ska stå 
framme vid ceremonin i kyrkan. 
Anton är ung och ännu omärkt av 
drogerna. Han ler soligt och tittar 
rätt in i kameran. På hjässan vilar 
en tjock kalufs av rött, lockigt hår. 
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– Det är sorgligt att dö när man är 
41 år – det är halva livet. Han 
kunde ha haft ett vanligt liv, säger 
Lena.  
Familjen vill vara anonym. Anton, 
Lena och Ida heter egentligen 
något annat. 
Marit Sundberg 
marit.sundberg@dn.se 

Så säger lagen om tvångsvård 
Förvaltningsrätten kan besluta om 
tvångsvård enligt Lag om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM), 
efter en utredning av 
socialtjänsten. 

För det krävs att personen 
utsätter sin fysiska och/eller 
psykiska hälsa för allvarlig fara, 
löper uppenbar risk att förstöra sitt 
liv eller befaras allvarligt skada sig 
själv eller andra närstående, 
uppger Jessica Hellberg på 
Stockholms stad. 
Tvångsvård inom psykiatrin 
regleras genom Lagen om 
psykiatrisk tvångsvård (LPT). Den 
tillämpas bara om personen är 
självmordsbenägen, mycket 
kraftigt påverkad av abstinens 
eller psykotisk, uppger Johan 
Frank på Beroendecentrum 
Stockholm. 
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Flest narkotikadöda i Europa 
En färsk rapport från EU:s 
narkotikabyrå EMCDDA visar att 
Sverige har flest narkotika-
relaterade dödsfall invånare i 
Europa. 
2018, det senaste året som 
undersökts, hade Sverige 81 
narkotikarelaterade dödsfall per 
miljoner invånare – nästan fyra 
gånger fler än genomsnittet för 
EU-länderna. 
76 procent av de som dör av 
överdoser i Europa är män. 
Snittåldern är 41,7 år. 
Opioider är inblandade i en 
majoritet av dödsfallen, ofta i 

kombination med andra 
substanser. De dominerar särskilt 
i norra Europa – bland annat 
Sverige – där omkring nio av tio 
dödsfall omfattar någon form av 
opioid. Opioider är en grupp 
substanser med morfinliknande 
verkan, exempelvis heroin. 
Siffrorna omfattar EU:s 
medlemsstater samt Norge och 
Turkiet. 
EMCDDA påpekar att det är svårt 
att jämföra länder, på grund av 
olika undersökningsmetoder och 
potentiella mörkertal. 
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Familjen: 
Anton hade 
levt om han 
fått hjälp för 
sitt missbruk
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Anton, 41, dog av en överdos 
heroin. 
Familjen är övertygad om att 
han skulle ha levt i dag om han 
hade fått ordentlig hjälp – de 

anser att han behövde 
tvångsvård.  
Men både psykiatrin och 
socialförvaltningen betonar att 
lagstiftningen gör det svårt att 
tvångsomhänderta människor. 
Antons mamma och syster är 
djupt besvikna på 
missbrukarvården. Under åren 
som gått har de känt sig ensamma 
i sin kamp för att få Anton frisk 
och har inte vetat var de ska 
vända sig för att få hjälp. De hade 
önskat att någon hade suttit som 
spindeln i nätet och tagit fram en 
åtgärdsplan samt hållit kontakt 
med anhöriga. Särskilt kritiska är 
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de till att Anton inte tvångsintogs 
på behandlingshem när han 
skrevs ut från sjukhuset efter att 
ha vårdats för blodförgiftning i 
början av 2019. De anser också att 
hans socialsekreterare borde ha 
efterlyst honom när han avvek 
från det sista stödboendet.  
Till syvende och sist tycker de att 
sjukvården borde ansvara för 
missbrukarvården för 
kommunerna. 
– Om du har anorexi missbrukar 
du din kropp och då hamnar det 
under sjukvården, men om du 
missbrukar narkotika hamnar det 
under socialkontoret. Det är ju 

kemikalier du stoppar i din kropp, 
säger systern. 
Jessica Hellberg, enhetschef vid 
socialförvaltningen Stockholms 
stad, kan inte uttala sig specifikt 
om Anton men säger att grunden i 
socialtjänstlagen är att alla 
insatser ska vara frivilliga för 
myndiga. Hennes bild är att det 
inte är svårt att få plats på ett 
behandlingshem.  
– Men först kanske man ska ha 
provat öppenvård. De flesta 
stadsdelar har egen öppenvård 
med behandlare i olika program, 
säger hon. 
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Enligt Jessica Hellberg är alla 
insatser individanpassade. 
Personer kan ansöka om boende i 
familjehem eller tränings- och 
försökslägenhet med tillgång till 
stödinsatser, om de inte klarar av 
att bo på ett stödboende. 
Stockholms stad kan också bevilja 
så kallad case management, vilket 
går ut på att samordna vård- och 
stödåtgärder. Socialsekreterare 
brukar dock inte efterlysa 
personer som avviker från 
stödboenden om det inte finns 
särskilda skäl.  
När det gäller psykiatrin ska det 
mycket till för att de ska besluta 

om tvångsvård, menar Johan 
Frank som är verksamhetschef för 
Beroendecentrum Stockholm vid 
Region Stockholm. 
– Att vara beroende av droger är i 
sig inte ett kriterium för att få 
tvångsvård, man måste i princip 
vara nära att dö eller skada andra, 
säger Johan Frank. 
I juni tillsatte regeringen en 
utredning för att se hur man kan 
samordna insatser för personer 
som har ett missbruk/beroende 
och en psykiatrisk diagnos. En 
klar majoritet av alla EU-länder 
har lagt huvudmannaskapet under 
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hälso- och sjukvården, men inte 
Sverige.  
Regeringens tidigare 
psykiatrisamordnare Anders 
Printz, som ska lämna 
utredningens förslag senast den 
30 november 2021, konstaterar 
att vården inte fungerar i dag. 
– Människor hamnar mellan 
stolarna och far illa med dödlig 
utgång. Det är vanligt att 
psykiatrin sätter upp regler om att 
man måste ha varit drogfri en viss 
tid för att få insatser medan 
beroendevården anser att de först 
måste få hjälp av psykiatrin, säger 
han. 

– De här personerna bemöts ofta 
av samhället med fördömande 
attityder och får ofta inte den vård 
som de behöver, säger Anders 
Printz. 
Marit Sundberg 
marit.sundberg@dn.se 
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Polis frias – 
frun döms för 
koppleri
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

På ytan en salong som erbjöd 
hälsomassage. Men bakom 
kulisserna bedrevs en bordell. 
Nu har domen fallit i den 
uppmärksammade 
bordellhärvan i Vasastan. Den 
åtalade polismannen frias från 
brott, men hans hustru döms 

till tre och ett halvt års fängelse 
för bland annat grovt koppleri. 
– Kvinnan har också själv under 
rättegången gett uttryck för att 
hon med tiden blivit en 
bordellmamma, säger 
chefsrådmannen Erik Lindberg. 
Tillslaget mot bordellen i Vasa-
stan i centrala Stockholm i maj i 
år väckte stor uppmärksamhet. 
Inte minst för att en av de gripna 
var en polis. Vid insatsen greps 
mannen, som är i 40-årsåldern, 
och hans hustru. 
Tillsammans hade de enligt åtalet 
under två års tid bedrivit 
koppleriverksamhet på adressen, 

840



utåt sett en verksamhet som 
erbjöd hälsomassage men bakom 
kulisserna föregick även 
försäljning av sexuella tjänster – 
en verksamhet som inbringat in 
cirka 400 000 kronor i månaden. 
Totalt ska bordellen ha dragit in 
åtminstone 11 miljoner kronor 
från maj 2018 till tiden för 
gripandet. 
Men när Stockholms tingsrätt 
meddelade dom i målet på 
onsdagen framkom det att 
polismannen frias från 
koppleribrott och medhjälp till 
grovt bokföringsbrott eftersom 
det inte är ställt utom rimligt 

tvivel att han har gjort sig skyldig 
till brott. 
– Åklagarens utredning har i 
denna del inte varit lika robust 
och, trots en omfattande 
utredning och spaningsinsats, har 
inte kunnat presentera något 
hållbart bevis som på ett klart och 
otvetydigt sätt visar att mannen 
haft uppsåt till de påstådda 
brotten, säger rättens ordförande 
chefsrådmannen Erik Lindberg i 
en kommentar. 
Mannens hustru, kvinnan som 
drev massagesalongen, döms där-
emot till ett längre fängelsestraff. 
Enligt tingsrätten är den kvinnliga 
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innehavaren av verksamheten 
överbevisad om den olagliga 
verksamheten och hon döms 
därför för grovt koppleri och grovt 
bokföringsbrott till fängelse i tre 
år och sex månader. 
Polismanne har hela tiden 
förnekat brott och säger sig ha 
varit omedveten om vad som 
försiggick på salongen. Han ska 
heller inte ha förstått att de stora 
summorna som kom in i 
hushållskassan kom från 
bordellverksamhet. 
Han är nu lättad över den friande 
domen, berättar hans advokat 
Patric Lindblom. 

– Det är en glädjens och rättvisans 
dag. Tingsrätten delar den 
bedömning som jag och min 
klient har gjort, att han inte känt 
till vad som skett på 
massagesalongen. En del 
spekulerar i att man som make 
borde veta om att hans fru drivit 
en bordell men det är enbart 
spekulationer. 
Patric Lindblom säger att hans 
klient har dubbla känslor. Han 
frias, men hans hustru döms 
samtidigt till ett flerårigt 
fängelsestraff. 
– Han är nöjd och lättad. 
Samtidigt har han blivit väldigt 
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chockad under utredningens gång 
när det framkommit vad som 
faktiskt skett där inne. 
Tingsrätten dömer dock mannen 
för brott mot lagen om 
brandfarliga och explosiva varor, 
brott mot vapenlagen samt för 
ringa dopningsbrott till ett 
bötesstraff. Påföljden blir 80 
dagsböter. 
Polisens ansvarsnämnd 
meddelade i slutet av september 
att mannen skulle avskedas vid en 
fällande dom. 
– De var klara och tydliga med att 
om han döms för någon eller 
samtliga av de gärningar som han 

nu döms för skulle han inte 
förlora jobbet, säger Patric 
Lindblom. 
Beträffande kvinnans roll i 
bordellhärvan säger rättens 
ordförande, chefsrådmannen Erik 
Lindberg, att åklagaren i denna 
del har presenterat en gedigen 
utredning som ”klart visar att 
kvinnan har styrt och organiserat 
bordellverksamheten.” 
Att åtalspunkten blev grovt 
koppleri berodde på omfattningen 
av verksamheten och att den 
anses ha inneburit ett hänsynslöst 
utnyttjande av kvinnorna. Enligt 
åklagaren har ett tiotal kvinnor 
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varit involverade i 
bordellverksamheten. 
Verksamheten har enligt åtalet 
haft en strid ström av kunder – 
enbart män – och har saluförts på 
nätet med bilder på unga, leende 
kvinnor. I förhör med en kvinna 
som sökte jobb på 
massagesalongen ska den åtalade 
kvinnan ha varit relativt öppen 
med att det krävdes att man utför 
sexuella tjänster om man ville 
jobba där och den åtalade kvinnan 
har gjort vissa medgivanden. 
Hustrun har erkänt att hon själv 
har sålt sexuella tjänster, men hon 
framhåller sin roll som massör. 

– Det vill jag understryka, att jag 
är en person som masserar bra, 
har hon tidigare sagt i förhör. 
Andreas Nordström 
andreas.nordstrom@dn.se 
Linda Hjertén 
linda.hjerten@dn.se 
Bakgrund.
17 oktober 2018: En anonym 
inringare tipsar om 
bordellverksamhet på adressen. 
5 december 2019: En tidigare 
anställd berättar för polisen att det 
förekommer prostitution på 
salongen. 
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11 februari 2020: Ett anonymt mejl 
om massagesalongen kom till 
polisen. 
15 maj 2020: Polismannen 
anhålls i sin frånvaro. 
17 maj 2020: Frun anhålls i sin 
frånvaro. 
18 maj 2020: Polisen och hans fru 
grips misstänkta för grovt koppleri. 
31 augusti 2020: Åtal väcks mot 
polismannen och hans fru. 

SL:s 
allhelgona-
vädjan: Tänd 
ett ljus hemma 
och låt det 
brinna där
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Under allhelgonahelgen samlas 
många svenskar vid ljusprydda 
kyrkogårdar och minneslundar. 
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Resenärer i kollektivtrafiken 
uppmanas att sprida ut resorna 
i veckan för att undvika 
trängsel. Eller allra helst: tänd 
ljus hemma – och res inte alls. 
Allhelgonahelgen innebär ett ökat 
resande för Storstockholms 
lokaltrafik (SL). Framför allt på 
fredagen och lördagen brukar 
många åka kollektivt till 
kyrkogårdar eller minneslundar 
för att tända ljus. 
Trafiken som går förbi populära 
besöksplatser, som exempelvis 
Skogskyrkogården, kommer 
liksom tidigare år att förstärkas. 

SL uppmanar inför allhelgona: res 
bara om du måste. 
– Tänd ljus hemma. Är det så att 
du absolut vill åka till en 
begravningsplats eller en 
kyrkogård – försök att inte göra 
det på lördagen. Sprid ut 
resandet, kanske kan du åka i dag 
och tända ett ljus på graven, säger 
Claes Keisu, pressansvarig på SL. 
SL har tillsammans med 
Smittskydd Stockholm, Region 
Stockholm och Stockholms stad 
gått ut med en vädjan för att 
undvika trängsel i 
kollektivtrafiken: 
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– Vi uppmanar folk att sprida ut 
resorna till minneslundar och 
andra platser över veckan, säger 
Claes Keisu och tillägger senare: 
– Så att det inte blir en anhopning 
framåt helgen. 
Även invånare i Västmanland 
varnas om att trängsel kan uppstå 
i bland annat kollektivtrafiken, 
rapporterar Vestmanlands Läns 
Tidning. 
”Pandemin har inneburit förluster 
och stora förändringar för många 
av oss. Behovet att minnas de som 
stått oss nära är stort, men försök 
om möjligt att välja en annan dag 
än just allhelgonahelgen för ditt 

besök”, skriver region 
Västmanland i ett 
pressmeddelande. 
Västtrafik, som kör alltifrån 
bussar till spårvagnar i 
Västsverige, har tidigare år inte 
haft behov av att stärka upp 
kollektivtrafiken under 
allhelgonahelgen. 
– Men eftersom läget är som det 
är har vi extra bevakning på 
trafiken för att göra allt vad vi kan 
för att trängsel inte ska uppstå. Vi 
fortsätter också att uppmana våra 
resenärer att, om det är möjligt, 
undvika onödiga resor och att 
hålla avstånd om man måste resa, 
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säger Mette Ramquist, presschef 
på Västtrafik. 
Vad är motiveringen till varför ni 
inte sätter in fler avgångar för 
säkerhets skull i coronatider? 
– Det är för att vi inte har sett det 
trycket tidigare år, men vi följer 
trafikläget löpande över hela 
dygnet, säger Mette Ramquist. 
Historiskt sett har det inte varit 
fler resenärer under 
allhelgonahelgen i Skåne, uppger 
Saman Tondnevis, 
affärsområdeschef för bussar på 
Skånetrafiken. 

Trafiken kommer trots allt att 
stärkas upp, bland annat med 
ökad nattrafik på lördagen. 
– I exempelvis Helsingborg 
kommer vi även ha några stand 
by-bussar som kan rycka in utifall 
det skulle behövas. Det pågår en 
dialog hos oss om vi ser liknande 
behov på andra ställen inom 
Skåne. 
Resenärer som måste resa 
kollektivt uppmanas, liksom alla 
dagar, att undvika populära 
resetider. På helger är det ofta 
som mest trångt mitt på dagen. 
– Kanske kan du besöka platsen 
du ska till tidigt på morgonen eller 
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senare på kvällen, så hjälper du 
till att sprida ut resandet, säger 
Saman Tondnevis. 
TT 

Kraftigt ökad 
sjukfrånvaro inom 
Stockholmsvården
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Efter sommaren har sjukfrån-
varon ökat kraftigt bland 
vårdpersonal i region Stockholm, 
rapporterar P4 Stockholm. 
Karolinska universitetssjukhuset, 
Sankt Görans sjukhus, 
Södersjukhuset och Södertälje 
sjukhus har fler sjukskrivningar 
nu jämfört med samma period 
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förra året. Både kort- och 
långtidssjukskrivningar ökar. 
I september var 800 anställda 
långtidssjukskrivna, motsvarande 
siffra 2019 var 430. Bland 
undersköterskor och 
sjuksköterskor ökar sjukfrånvaron 
mest. 
TT 

65 000
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

kronor i månaden vill 
Vänsterpartiet i Stadshuset att 
borgarrådens löner sänks till. I 
dag tjänar stadens borgarråd 
mellan 110 000 och 137 000 
kronor i månaden. Sänkningen 
skulle ge cirka 17 miljoner kronor 
till stadens kassa. 
– Det är inte mer än rimligt med 
tanke på att stadens ekonomi är 
kraftigt försämrad på grund av 
pandemin och skatteintäkterna 
kommer att minska när fler blivit 
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arbetslösa, säger Clara Lindblom 
(V), oppositionsborgarråd. 
DN 

Så hanterar du 
din corona-oro 
inför jul
TORSDAG 29 OKTOBER 2020

Den stundande julen blir 
troligtvis annorlunda för de 
allra flesta. Hur förbereder man 
sig inför en högtid som inte blir 
som vanligt? Och vilka metoder 
kan användas för att dämpa 
oron? DN har frågat två 
psykologer som ger sina bästa 
tips. 
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Med mindre än två månader kvar 
till jul kan det vara dags att börja 
fundera över hur det går att göra 
det mesta av en högtid som inte 
blir som vanligt. Oavsett om 
tanken på julfirandet framkallar 
varma, längtande känslor eller 
främst är förknippad med stress, 
finns det sätt att se till att 
helgerna blir en trevlig tid trots 
rådande situation. Liria Ortiz, 
legitimerad psykolog, säger att det 
är bra att redan från början ställa 
in sig på att julen inte blir vad den 
brukar vara. 
– Fundera över vad som går att 
göra med vad som är. Går det att 

träffas? Kan vi ta en stund via 
videolänk? Går det att ordna 
måltiden på ett visst sätt? säger 
hon. 
Om kontakten ska ske digitalt kan 
en kortare fika vara att 
rekommendera. 
– I stället för att ses i tre timmar 
kanske man kan ses i en 
halvtimme och ha trevligt och 
umgås i alla fall, säger Liria Ortiz. 
En andra våg av smittspridningen 
syns i Europa. Även inom Sverige 
har smittan ökat de senaste 
veckorna. Mellan vecka 41 och 42 
(5–18 oktober) sågs en ökning 
med 31 procent bekräftade fall. 
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Uppsala, Örebro och Jämtland/
Härjedalen var de regioner med 
flest nya fall sett till antalet 
invånare, enligt 
Folkhälsomyndigheten. 
Samtidigt har de särskilda 
rekommendationerna för 70-
plussare i Sverige slopats. 
Statsepidemiolog Anders Tegnell 
har också gett klartecken för 
mindre släktkalas i jul, men han 
avråder från tillställningar 
tillsammans med personer man 
sällan träffar annars. Julfiranden 
med den närmaste familjen där 
avstånd hålls anser han vara 
acceptabelt. Om alla är helt friska 

är det också okej att krama 
barnbarnen, sade han i Aktuellt. 
Men för de flesta kommer julen 
inte bli som vanligt. Personer i 
riskgrupper kan ha svårt att hitta 
resvägar som känns trygga. Och 
kanske känner man ändå att 
riskerna med att träffa familjen 
blir alltför stora. 
Liria Ortiz säger att det sociala 
stödet är särskilt viktigt när det 
gäller vår förmåga att hantera 
kriser. Därför kan det vara av stort 
värde att lägga tid på att se till att 
familjemedlemmar som annars 
riskerar att vara ensamma 
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behärskar teknik som gör att det 
går att hålla kontakten i alla fall. 
– Att lära någon hur man 
använder mobil, dator eller 
surfplatta för att hålla kontakten 
med andra kanske kan bli en 
julklapp, säger Liria Ortiz. 
Hon rekommenderar att man 
försöker fokusera på det som 
faktiskt fungerar och förbereder 
sig på att åtminstone två saker 
kommer gå bra – och att två 
kommer gå dåligt. När julen är 
över kan man försöka se tillbaka 
på de två saker som gick bra och 
vara tacksam över dem. 

– Vi tolkar det gärna som att hela 
julen blir förstörd om något går 
dåligt, men det är bättre att 
försöka uppskatta det vi faktiskt 
får uppleva. Julen kanske blev 
annorlunda men du kanske fick 
chansen att äta god mat? Och 
slapp den där jobbiga släktingen? 
Det handlar om att se de positiva 
saker som faktiskt finns och som 
ger oss skäl av att njuta av det vi 
har, säger Liria Ortiz. 
Den tid som råder är oviss och 
osäkerhet är något som för 
människan kan skapa ångest, 
berättar hon. När oron kryper sig 
på är det bra att identifiera vad 
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rädslan består av, alltså vad det är 
som upplevs som skrämmande. 
– Ångesten lever sitt eget liv när vi 
inte vet och konkretiserar vad det 
är vi är rädda för. Många gånger 
går det att hitta sätt att hantera 
oron, säger Liria Ortiz. 
Att skriva ner vilka saker som går 
att påverka och vilka som inte gör 
det kan vara en bra idé, enligt 
Liria Ortiz. Ångesten är ofta inte 
själva problemet – utan hur den 
tolkas. Därför är det bra att 
fundera över hur det går att 
närma sig ångesten och fundera 
över vad det är som är orsaken till 
att man blir rädd, förklarar hon. 

– Ju mer vi pressar ner en känsla 
desto större är sannolikheten att 
den blir större. Ta fem minuter, 
exempelvis på en toalett, och gå in 
i ångesten, var i den en stund, låt 
den vara tills den klingar av, säger 
hon. 
Men att pressa undan den för 
länge är inte heller bra. 
– Vi är inte programmerade för 
att klara av hur mycket ångest 
som helst, säger Liria Ortiz. 
Personer som känner sig oroliga 
för hur de ska hantera kommande 
månader rekommenderas att gå 
tillbaka till tidigare situationer av 
osäkerhet i livet. 
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– Äldre personer har troligtvis 
varit med om fler sådana 
situationer än yngre. Osäkerhet är 
en del av livet. Tänk tillbaka på 
tidigare tillfällen och fundera över 
vad du då gjorde för att hantera 
situationen. 
Vissa saker rörande pandemin är 
svåra eller omöjliga att 
kontrollera. Dit hör hur viruset 
kommer att spridas, restriktioner 
och huruvida man kommer att 
kunna gå i skolan eller till jobbet. 
Men det finns saker som går att 
kontrollera och det är där fokus 
bör ligga, enligt Liria Ortiz. 

– Kan jag ta bättre hand om min 
hälsa? Kan jag prata med folk över 
nätet? Vad kan jag göra som 
samtidigt bidrar till att öka mitt 
välmående? 
Det finns även andra aspekter 
som gör att det tillfälligt kan 
kännas bättre. En sådan är att 
väga in de fördelar som finns med 
att bo i Sverige. 
– Här finns skyddsnät så även om 
man förlorar jobbet hamnar man 
inte på gatan som i vissa andra 
länder, säger Liria Ortiz. 
Psykologen och författaren Anna 
Bennich säger att det är viktigt att 
planera för en annorlunda jul så 
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tidigt som möjligt för att få en 
trevlig högtid trots rådande 
omständigheter. Hon 
rekommenderar personer som 
känner sig oroliga att sätta ord på 
oron och prata med någon som 
lyssnar och förstår. 
– Oro kan ofta minska om vi delar 
den med någon och får bekräftelse 
på att det inte är konstigt. 
Däremot ska vi vara vaksamma på 
att oron inte tar överhanden helt. 
Då riskerar vi att fastna i ältande 
och det blir med tiden jobbigt för 
både den oroliga och för 
omgivningen, säger Anna 
Bennich. 

Det är många som just nu kan 
känna oro och ensamhet vid 
skrivbordet när det inte längre går 
att stämma av saker eller bolla 
idéer med kolleger. Det kan också 
ge en känsla av att 
arbetsuppgifterna är oviktiga. 
Men så fort man förstår att fler 
känner likadant går det också att 
hitta lösningar, berättar Anna 
Bennich. 
– Vare sig det handlar om jul eller 
hur vi ska hantera vårt arbete är 
det bra att belysa det. 
– Det är också viktigt för oss alla 
att få vila från oron ibland, 
tillägger hon. 
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En social tillvaro endast 
bestående av skärmar kan kännas 
uttröttande och under pandemin 
har det uppkommit begrepp som 
”Teams/Zoom fatigue” (trötthet 
som kommer från att samtala via 
videolänk i programmen Teams 
eller Zoom). 
– Efter en lång arbetsdag 
bestående av videomöten kanske 
man inte orkar koppla upp sig för 
att prata med en vän. Men under 
en ensam helg kan det vara 
avgörande för ens välbefinnande, 
säger hon. 

Hon säger att det är bra att 
påminna sig om att det här är en 
period som kommer att ta slut.  
– Även om pandemier är långa 
och tärande kommer det att 
komma en tid när vi kan leva 
ungefär som vanligt igen. Så har 
det varit historiskt sett, säger 
Anna Bennich. 
Ida Yttergren 
ida.yttergren@dn.se 
Fem tips. Hur man gör 
julen trevlig trots 
pandemin
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Psykologen Anna Bennich 
tipsar: 
1. Prata igenom de hinder som 
finns i god tid och tänk på nya 
sätt. Hur kan vi dela upp oss och 
fira över fler dagar för att undvika 
att bli för många på en gång? 
2. Fundera på: Hur kan vi 
använda digitala plattformar mer? 
Ska vi bestämma tid när de som 
inte finns i rummet kan koppla upp 
sig och ändå delta en stund, 
exempelvis vid middag eller 
presentutdelning? 
3. Planera för två meters avstånd, 
hur kan vi mötas på ett säkert 
sätt? Kan vi planera kortare 

sammankomster utomhus med 
filtar, varma kläder, en eldkorg för 
att samlas och grilla korv vid och 
göra lekar för att alla ska kunna 
vara med? 
4. Påminn dig om att det blir en 
speciell jul. Se över vad som går 
att påverka och vad du måste 
acceptera. 
5. Se över din egen 
acceptansstrategi. Vad kan du 
fylla din alternativa julafton med? 
Vill du ha digital samvaro, sen 
filmkväll, ta ett bad med tända ljus 
eller något annat som innebär att 
ta hand om sig själv litegrann om 
du firar julen på egen hand? 
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Ledare: Skåne har 
visat att 
ledarskapet är 
avgörande
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Om coronaviruset får fäste och 
sprids exponentiellt slutar det i 
tragedi. Det vet vi från 
Lombardiet i mars och återigen 
nu. Ytterst är det allas och envars 
beslut i vardagen som avgör hur 
snabbt coronaviruset kan sprida 
sig. Efter sommaren har många 

slappnat av och antalet covidfall 
ökar nu kraftigt i flera delar av 
Sverige. Det är – hur tråkigt det 
än är – nödvändigt att vidta 
åtgärder så fort som möjligt. 
Stramare regionala 
rekommendationer infördes först 
i Uppsala och Skåne. Nu följer 
Stockholm, Västra Götaland och 
Östergötland deras exempel efter 
en dialog med 
Folkhälsomyndigheten. Men 
Skåne ligger inte risigast till i 
Sverige, utan kommer först på 
åttonde plats på 
Folkhälsomyndighetens lista över 
nya covidfall per capita. 
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Den politiska ledningen i Region 
Skåne har sedan i våras reagerat 
snabbare än landet i övrigt. Bland 
annat infördes besöksförbud 
tidigare och Malmöoperan 
stängde innan 
publikrestriktionerna infördes 
nationellt. Regionledningens 
uttalade målsättning var att 
stampa ner smittan till ett 
minimum. 
Regionstyrelsens ordförande Carl 
Johan Sonesson (M) ville behålla 
tvåtimmarsregeln rörande resor 
över sommaren, har avrått från 
turer till Köpenhamn när smittan 
varit högre där och sett till att 

oroliga resenärer fått munskydd 
av Skånetrafiken. Även 
smittspårning har prioriterats. 
När möjligheten nyligen kom att 
få regionala rekommendationer av 
Folkhälsomyndigheten var Region 
Skåne pådrivande för att få 
sådana till stånd i sin landsända. 
Länsstyrelsen beslöt att behålla 
publiktaket på 50 personer, även 
för krogkonserter. Många skånska 
kommuner stänger resolut sina 
simhallar och bibliotek och 
Trelleborg utmanar gällande 
lagstiftning genom att säga att 
äldreboenden inte ska släppa in 
besökare. 
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Restriktionerna innebär tunga 
frihetsinskränkningar, men är 
sorgligt nog nödvändiga i det här 
skedet för att värna hälsa och liv. 
Hur mörkt och svårt det än är: 
Hellre begränsningar nu än mer 
död om några veckor. 
Samma resonemang använder 
förbundskansler Angela Merkel i 
Tyskland, som beskriver läget som 
”mycket allvarligt”. Landet 
stänger gym, biografer och 
restauranger. Hotellvistelser och 
inrikesresor begränsas, liksom 
umgänge utanför det egna 
hushållet. 

Värt att notera är att Tyskland och 
Sverige har närapå samma smitto-
nivåer, enligt Europeiska 
smittskyddsmyndighetens 
sammanställning. Det finns dock 
anledning att miss- tänka att 
många svenskar hittills uppfattat 
att smittoläget är värre i Tysk- 
land och Skåne än i riket i övrigt. I 
själva verket är det det politiska 
ledarskapet och 
kommunikationen som skiljer sig 
åt. 
Och smittkurvan pekar uppåt i 
Sverige. Det så kallade R-talet har 
stigit från 1,0 till 1,5 (23/10) på tio 
dagar. Spridningen kan bli 
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explosiv framöver. Det är vad de 
regionala smittskyddsläkarna som 
medverkade på torsdagens 
presskonferens varnade för om 
inte de fysiska kontakterna 
minskar. 
Inte minst Stockholm måste 
undvika att hamna i samma 
allvarliga läge som i våras. Därför 
är det rätt att dra i handbromsen 
nu för att undvika många sjuka 
och en krasch i vården. 
Sjukfrånvaron är redan hög i 
Stockholmsvården och 
omsorgspersonal är 
överrepresenterad bland inlagda 

covidpatienter, visar 
internationella data. 
Det är en stor förlust för ett fritt 
samhälle med restriktioner som 
begränsar medborgarnas frihet 
och rörlighet. Men en pandemi 
innebär en krissituation och 
människors beteende är av-
görande för att den inte ska 
urarta. 
Det gäller att hålla tillbaka 
smittan i tid och att hålla ut över 
tid. Annars kan vintern bli bister. 
DN 30/10 2020 
Dela 
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Över 6 
miljoner 
svenskar 
tvingas leva 
med striktare 
restriktioner
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Smittspridningen fortsätter att 
öka i Sverige och nya 
restriktioner för Östergötland, 
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Västra Götaland och Stockholm 
införs. Nästan 6,3 miljoner 
svenskar ska nu leva med 
striktare lokala råd.  
– Vi ber, bönar och vädjar till 
alla i samhället att nu verkligen 
tänka till i varje stund för att 
hålla det här fysiska avståndet 
och hålla kurvorna nere, säger 
Britt Åkerlind, 
smittskyddsläkare i 
Östergötland. 
Fem av Sveriges största regioner 
har fått striktare lokala råd, sedan 
möjligheten till lokala åtgärder 
infördes den 19 oktober.  

På Folkhälsomyndighetens 
presskonferens på torsdagen 
konstaterade statsepidemiolog 
Anders Tegnell att man ser tydliga 
tecken på att smittspridningen 
ökar i landet. På torsdagen 
rapporterades 2 820 bekräftade 
fall av covid-19, det högsta hittills 
i Sverige.  
– Andelen positiva tester har gått 
upp från mellan 3 och 4 procent, 
till 5 procent. Det tyder på att vi 
har en ökande smittspridning i 
samhället, säger han.  
Sedan tidigare har Skåne och 
Uppsala skärpta restriktioner. 
Även i Stockholm, Västra 
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Götaland och Östergötland har nu 
lokala rekommendationer införts i 
samråd med regionernas 
smittskydd. 
Thomas Wahlberg, 
smittskyddsläkare i Västra 
Götalandsregionen säger att man 
där ser fler fall inom vården, 
äldreboenden och hemtjänst. 
– Vi har helt klart en ökad 
smittspridning. Den sker i hela 
vår region, i alla åldersgrupper, 
säger Thomas Wahlberg. 
Råden för de tre  regionerna gäller 
från och med torsdagen till den 19 
november. Allmänheten 
uppmanas bland annat att minska 

sina sociala kontakter så mycket 
som möjligt och att undvika 
allmänna miljöer.  
Statsepidemiolog Anders Tegnell 
säger att man bör ställa in både 
middagar, festen och besök i 
hemmet. Även resor som innebär 
att man umgås nära med nya 
personer bör planeras om.  
– Alla de här kontakterna utanför 
den närmaste kretsen bör man 
hålla nere på, säger han.  
Att restauranger och barer inte 
nämns i de nya råden handlar om 
att de kontrolleras i ett annat 
regelverk, förklarar Anders 
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Tegnell. Han förklarar hur man 
ska tänka vid restaurangbesök:  
– Det beror lite på var man bor, vi 
har varit olika tydliga där. Men 
generellt handlar det om att inte 
skapa nya kontakter. Att gå med 
sin närmsta familj kan vara okej 
men med en stor grupp 
människor som man inte träffar 
så ofta är såklart absolut inte 
okej.  
I alla fem regioner som fått lokala 
råd ska allmänheten jobba 
hemifrån i så stor utsträckning 
som möjligt. Men i Östergötland, 
Västra Götaland och Stockholm 
finns inte rådet att undvika 

lokaltrafiken, vilket finns i 
Uppsala och Skåne.  
Maria Rotzén Östlund, 
tillförordnad smittskyddsläkare i 
Region Stockholm, pekar på de 
tidigare råden för 
kollektivtrafiken.  
– Vi har under lång tid sagt ”åk 
om du måste”, och det är en stark 
uppmaning. Men vi har resonerat 
så att det är så många som 
behöver lokaltrafiken i Stockholm 
för att ta sig till sina jobb och de 
måste åka. De andra ska inte åka, 
säger hon.  
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Maria Rotzén Östlund säger att vi 
måste tillbaka till beteendet vi 
hade i våras.  
– Då var det folktomt på stan. 
Man tänkte sig noga för innan 
man gav sig ut och det är det som 
jag vill att vi gör igen. Men då var 
vi nog styrda av rädsla när vi såg 
svår sjukdom och död och man 
kanske hade anhöriga som 
drabbades. Nu måste vi göra 
samma sak men styras av sunt 
förnuft och omsorg av varandra.  
Numera testas 160 000 personer i 
veckan, vilket kan jämföras med 
de 20 000 tester som gjordes per 
vecka i våras. Det gör att 

smittspridningen verkar vara 
större nu jämfört med hur den var 
då, förklarar Anders Tegnell.  
– Smittspridningen var mycket 
större i våras, men då hade vi inte 
kapacitet att provta så många. 
Enligt Tegnell är det trots den 
ökande smittspridningen inte 
aktuellt med nationella riktlinjer 
just nu. 
– Vi tycker att det är rätt bra att 
jobba på det här sättet och trycka 
på extra i de regioner som har ett 
extra stort behov av att få ett stort 
genomslag. Men vi får utvärdera 
det efteråt, säger han. 
Katarina Lagerwall 
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katarina.lagerwall@dn.se 
Lovisa Herold 
lovisa.herold@dn.se 
Amanda Dahl 
amanda.dahl@dn.se 

Sjukhusen 
förbereder sig 
för ny våg
FREDAG 30 OKTOBER 2020

De stora universitetssjukhusen 
förbereder sig nu för att ta emot 
fler covidpatienter. På kort tid 
ska man kunna skala upp 
antalet intensivvårdsplatser 
rejält.  
– Det skulle krävas mycket av 
personalen om läget förvärras. 
Många är trötta. Det finns en 
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stark vädjan till allmänheten att 
ta sitt ansvar, säger Eva 
Slätmo, områdeschef på Region 
Örebro län. 
Smittspridningen tilltar och 
antalet covidpatienter som 
behöver vård eller intensivvård 
runt om i Sverige ökar. De stora 
universitetssjukhusen står 
beredda för ett högre tryck. 
På Karolinska 
universitetssjukhuset i Huddinge 
förbereder man 18 extra 
intensivvårdsplatser utöver de 43 
som redan finns tillgängliga. 
Avdelningen har i praktiken varit 
klar i månader. 

– Vi har sett det här som en 
beredskap. Tyvärr ser det ut som 
att vi kommer behöva använda 
den, säger intensivvårdschef 
Björn Persson. 
När läget var som värst hade -
Region Stockholm 230 
covidpatienter inlagda på 
intensivvårdsavdelning (iva). I 
dag handlar det om 15 patienter.  
Just nu har Region Örebro högst 
antal fall per capita i Sverige, 
enligt Folkhälsomyndigheten. 
Regionen planerar för en 
eventuell ny våg av covidpatienter. 
På iva finns runt 30 platser och de 
vanliga vårdplatserna avsedda för 
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covid-19 är ungefär 40 – vilket vid 
behov nästan kan fördubblas. 
– Vi jobbar hela tiden med att öka 
beredskapen. Det gäller att avgöra 
när vi ska växla upp, så att det inte 
sker för sent. Där har vi ett gott 
samarbete med smittskydds-
enheten, säger Eva Slätmo, 
områdeschef med ansvar för 
vårdplatser på Region Örebro län. 
Utmaningen med att öppna fler 
vårdplatser är att få tag på 
tillräckligt med personal. Det 
nämner flera av regionerna. 
– Personalen får omfördelas och 
jobba övertid. Det skulle krävas 
mycket av dem om läget förvärras. 

Många är trötta. Det finns en 
stark vädjan till allmänheten att ta 
sitt ansvar, säger Slätmo. 
Region Uppsala är hårt drabbad 
av den senaste tidens 
smittspridning. På Akademiska 
sjukhuset har man höjt 
kapaciteten – just nu finns 1,5 
vårdavdelningar avsatta för 
covidpatienter. 
– Jag tror att vi kommer se ett 
ökat antal patienter framöver. Vi 
växlar upp efter hand, och det kan 
ske inom loppet av några dagar, -
säger Johan Lugnegård, 
chefsläkare på Akademiska 
sjukhuset. 
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På torsdagen intensivvårdades nio 
patienter i regionen, som just nu 
har en kapacitet för dubbelt så 
många. 
– Om det bränner till kan vi av-
sätta ännu mer resurser. Det görs 
på bekostnad av annan 
verksamhet, vilket är en 
jätteutmaning, säger Lugnegård. 
Västra Götalandsregionen har just 
nu tio stycken covidplatser redo 
på de olika sjukhusens 
intensivvårdsavdelningar. Men de 
är redo att skala upp snabbt upp 
om antalet patienter skulle öka.  
– Om vi får över tio patienter 
förbereder vi oss för 24 platser. Vi 

hade nio patienter i morse, men 
under eftermiddagen har vi 
lyckats skriva ut så att vi har sju 
stycken nu, säger Peter Dahm som 
är verksamhetschef och iva-resurs 
för Sahlgrenska 
universitetssjukhus särskilda 
pandemigrupp. 
I Region Skåne befinner man sig 
just nu på det första steget i sin 
eskaleringsplan med tio 
intensivvårdsplatser redo för 
covidpatienter.  
– I går vårdades 32 patienter med 
bekräftad covid på vårdplatser och 
4 fick intensivvård inom Skånes 
universitetssjukhus. Vid nästa 
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steg i vår eskaleringsplan ökar vi 
till 120 vårdplatser och 20 
intensivvårdsplatser, skriver 
biträdande förvaltningschef 
Katarina Johnsson och 
chefsjuksköterska David Sparv i 
ett mejl.  
Jenny Nyman 
jenny.nyman@dn.se 
Stefan Bjarnefors 
stefan.bjarnefors@dn.se 
Fakta. Spridning av covid-19 i 
Sverige

Sju nya dödsfall med bekräftad 
covid-19 har rapporterats i 
Sverige, enligt 

Folkhälsomyndigheten. Därmed 
har totalt 5 934 smittade avlidit i 
landet. 
Regionerna med högst smitta per 
capita vecka 43 var Örebro, 
Kronoberg, Stockholm, 
Östergötland, Skåne, Uppsala och 
Västra Götaland. 
I Sverige bekräftades 2 820 nya 
fall på torsdagen, den högsta 
dagssiffran hittills. Samtidigt ökar 
provtagningen, vilket förklarar 
delar av stegringen. 
Källa: Folkhälsomyndigheten 
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Svårt för M-KD få 
igenom krav på 
försvarspengar
FREDAG 30 OKTOBER 2020

M och KD kräver i en motion till 
riksdagen en fortsatt ökning av 
försvarsanslagen med 35 
miljarder kronor till år 2030. 
Men januaripartierna C och L 
stöder inte kravet i höstens 
försvarsbeslut, utan vill vänta 
till 2023. 
Regeringen lade den 15 oktober 
fram sin proposition för försvarets 

utveckling åren 2021–2025 inför 
riksdagens försvarsbeslut i 
december. Grunden är att S-MP-
regeringen och januaripartierna C 
och L gjort upp om att öka 
anslagen till det militära försvaret 
med 27 miljarder kronor till och 
med 2025. 
Därmed ökar försvarsanslagets 
andel av bruttonationalprodukten 
(bnp) från dagens 1,1 procent till 
1,5 procent 2025. Pengarna går till 
återstartade förband i sex städer.  
Men dessutom finns en lista på 17 
andra satsningar åren 2026–2030 
som är nästa 
försvarsbeslutsperiod. Det är 
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radarsystem, robotar med mera, 
som Försvarsberedningen 
föreslog - men pengar anslås inte. 
– Vi ser risken för att nya 
organisationsenheter och 
materielobjekt inte är 
finansierade, vi kan inte ha ännu 
ett underfinansierat förvarsbeslut, 
säger Pål Jonson, moderat 
försvarspolitiker. 
M och KD kräver därför att det 
militära försvaret får ytterligare 
35 miljarder 2026–2030. 
– Med tanke på omvärldsläget 
måste krigsorganisationen bli 
färdig till 2030, vi har inte råd 

med förseningar, säger Mikael 
Oscarsson (KD). 
– Det är också vår bedömning att 
anslagen måste höjas nästa 
försvarsbeslutsperiod. Vi har ju 
målsättningen att nå minst 2 
procent av bnp. Då finns det bara 
en väg att gå: uppåt, säger Allan 
Widman, Liberalernas 
försvarspolitiker. 
Men han och Centerpartiets 
Daniel Bäckström hänvisar till att 
de är överens med regeringen om 
att vänta till efter riksdagsvalet 
2022 och en kontrollstation i 
januari 2023 med att anslå mer 
pengar. 
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– Vår målsättning är höjning till 2 
procent 2030 och den ligger fast, 
säger Daniel Bäckström. 
Kravet på 2 procent stöds även av 
Sverigedemokraterna, men hittills 
inte av Socialdemokraterna. Pål 
Jonson som är ordförande i 
riksdagens försvarsutskott säger 
att det ändå är ”bra att en 
majoritet av fem partier i 
riksdagen har förbundit sig att 
lägga 2 procent av bnp på 
försvaret”. 
KD och M vill också ha ett 
Totalförsvarsdepartement och att 
Beredskapspolisen återinförs för 

att vara extra resurs i så kallade 
gråzonslägen.  
Mikael Holmström 
mikael.holmstrom@dn.se 
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Två åtalas för 
hammarattack 
på 
regimkritiker
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Två ryska medborgare åtalas i 
dag för mordförsöket på en 
tjetjensk regim- kritiker i en 
lägenhet i Gävle i februari. 
Tumso Abdurachmanov, en känd 
tjetjensk regimkritisk bloggare, 
överfölls i sin bostad i Gävle den 

26 februari. Angriparen, en rysk 
medborgare i 30-årsåldern, åtalas 
för mord- försök. Enligt 
stämningsansökan har mannen 
försökt beröva Abdurachmanov 
livet genom att bland annat slå 
honom i huvudet med en 
hammare. Gärningen ska ha 
föregåtts av noggrann planering 
och präglats av särskild 
förslagenhet, hänsynslöshet och 
råhet. 
I förhör har den åtalade mannen 
erkänt att han utdelat ett slag med 
hammaren men förnekat att han 
haft uppsåt att döda. 
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En kvinna, också hon rysk 
medborgare, åtalas för medhjälp 
till mordförsök. 
Förundersökningen har letts av 
Säkerhetspolisen eftersom 
mordförsöket misstänks ha 
kopplingar till regimen i 
Tjetjenien. 
TT 

USA-förband 
deltar i svensk 
övning
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Svenska och amerikanska förband 
ska öva tillsammans i svensk 
skärgård. Amerikanska soldater, 
båtar och flyg kommer att ingå i 
en svenskledd övning som äger 
rum längs Östersjökusten i södra 
och mellersta Sverige om några 
veckor, enligt Försvarsmakten. 
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Syftet är att stärka 
Försvarsmaktens förmåga att 
snabbt kunna genomföra insatser 
ihop med andra. Huvuddelen av 
övningen kommer att ske till sjöss 
och i luften. 
TT 

Drottningens 
bror har avlidit
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Drottning Silvias bror Walther 
Ludwig Sommerlath har avlidit, 
86 år gammal. Han avled på 
Karolinska universitetssjukhuset i 
Huddinge den 23 oktober efter en 
tids sjukdom. 
”Jag och min familj känner stor 
sorg och saknad efter min bror 
Walther”, säger drottningen i ett 
uttalande. 
TT 
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Fakta. De 
allmänna 
råden län för 
län
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Region Stockholm, Västra Götaland och 
Östergötland
• Undvik inomhusmiljöer som 
butiker, köpcentrum, museer och 
gym. Nödvändiga besök kan göras 
i exempelvis apotek och 
mataffärer. 

• Undvik exempelvis möten, 
föreställningar, idrottsträningar 
och tävlingar. Det gäller dock inte 
idrottsträningar för barn och unga 
födda 2005 eller senare. 
• Undvik om möjligt fysisk 
kontakt med andra personer än de 
du bor med. 
• Nödvändig närkontakt, som vid 
vårdbesök och medicinska 
undersökningar, omfattas inte av 
råden. Den som har covidliknande 
symtom ska dock undvika all nära 
kontakt med andra. 
• Råden omfattar även 
verksamheter och arbetsplatser, 
där alla verksamheter bör vidta 
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åtgärder så att alla ska kunna följa 
råden vid lokala utbrott av 
covid-19. Det kan innebära att 
verksamheten minimerar antalet 
besökare vid samma tidpunkt. 
• Arbetsgivare bör vidta åtgärder 
för att anställda ska kunna följa de 
allmänna råden vid lokala utbrott 
av covid-19. Det kan innebära att 
uppmana personal att arbeta 
hemifrån och att tjänsteresor och 
fysiska möten skjuts upp. 
• Råden för de tre regionerna 
gäller till den 19 november, men 
kan förlängas. 
Region Skåne

• Undvik kollektivtrafik eller 
andra allmänna färdmedel. 
• Undvik inomhusmiljöer som 
butiker, köpcentrum, museer och 
gym. Nödvändiga besök kan göras 
i exempelvis apotek och 
mataffärer. 
• Undvik exempelvis möten, 
föreställningar, idrottsträningar 
och tävlingar. Det gäller dock inte 
idrottsträningar för barn och unga 
födda 2005 eller senare. 
Smittskyddsläkaren i Skåne 
betonar att det viktigaste är att 
undvika idrottsträningar, 
matcher, cuper och tävlingar – 
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särskilt sådana som drar deltagare 
från andra regioner. 
• Undvik om möjligt fysisk 
kontakt med andra personer än de 
du bor med. 
• Råden omfattar även 
verksamheter och arbetsplatser, 
och är likalydande som de i 
Region Stockholm, Västra 
Götaland och Östergötland. 
• Råden för Region Skåne gäller 
till och med den 17 november, 
men kan förlängas. 
Region Uppsala
• Undvik kollektivtrafik eller 
andra allmänna färdmedel. 

• Undvik om möjligt fysisk 
kontakt med andra personer än de 
du bor med. 
• Råden omfattar även 
verksamheter och arbetsplatser, 
och är likalydande som de i övriga 
regioner med allmänna lokala råd. 
• Råden för Region Uppsala gäller 
till och med den 17 november, 
men kan förlängas. 
TT 
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Oklart om 
förlängda 
stödåtgärder
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Vid årsskiftet löper de generösa 
reglerna för korttids-
permittering ut. Men huruvida 
de kommer förlängas är 
fortfarande oklart.  
De senaste veckornas 
förändrade coronaläge gör att 
beskeden dröjer. 

– Med en ökad smittspridning 
måste vi se över vilken 
ekonomisk politik som är 
lämpligast, säger 
finansminister Magdalena 
Andersson.  
Generösare regler för 
korttidspermitteringar var en av 
de åtgärder som infördes i våras, 
för att dämpa företags 
ekonomiska konsekvenser till 
följd av coronaviruset. Men året är 
på väg att ta slut, och det är nu 
oklart huruvida de tillfälliga 
reglerna kommer att förlängas.  
– Vi jobbar i ett högt tempo och 
förbereder för olika scenarior. Det 
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handlar mycket om hur 
smittspridningen utvecklas, men 
vi kommer löpande att komma 
med besked, säger Magdalena 
Andersson.   
Enligt henne ser 
Finansdepartementet nu över 
krisåtgärder från 2020, för att 
bestämma om – och i så fall vilka 
– som ska förlängas eller 
förändras.  
Möjligheten till permittering 
kommer att finnas även 2021, 
men som reglerna ser ut nu 
kommer personer som är 
permitterade en dag i veckan få 

löneavdrag med tolv procent. I 
dag är den siffran fyra procent. 
Dessutom kommer inte de 
personer som redan varit 
permitterade i nio månader kunna 
bli permitterade 2021. 
– Det är en av de saker vi tittar 
över just nu, säger Magdalena 
Andersson.  
Har du förståelse för att många 
företag är oroliga över framtiden 
och behöver veta vad som gäller 
efter årsskiftet? 
– Jag har stor förståelse för att det 
finns en oro, att man vill ha 
besked och 
planeringsförutsättningar. 
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Magdalena Andersson menar att 
korttidspermitteringarna under 
året varit effektiva, och utan dem 
hade många fler blivit arbetslösa. 
Men eftersom coronakrisen ser ut 
att hålla i sig, måste de se över hur 
länge de särskilda stöden ska 
kunna fortsätta. 
– Den kritik som finns mot 
korttidspermittering är att man 
betalar människor för att göra 
ingenting. Det är klart det är en 
fråga hur länge kan man motivera 
att man gör det och på vilken nivå, 
säger hon.  
Tjänsteföretagens organisation 
Almega befarar att 42 000 av dem 

som nu är korttidspermitterade 
blir uppsagda nästa år, om det 
generösa permitteringsstödet 
försvinner efter nyår, rapporterar 
TT.  
Maja Andersson 
maja.andersson@dn.se 
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Bilarnas 
katalysatorer 
nytt byte för 
tjuvarna
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Biltjuvarna har inte tagit paus 
under coronakrisen. Enligt ny 
statistik från Larmtjänst är 
antalet bilstölder på samma 
nivå som 2019. Några märken 
och bildelar sticker ut rejält i 

statistiken och mycket hamnar i 
utlandet. 
Volvo, Volkswagen och Audi 
hamnar i topp på listan över de 
mest stulna bilarna under det 
första halvåret 2020. Totalt stals 3 
434 bilar i Sverige under perioden 
januari till juni, visar ny statistik 
från branschorganisationen 
Larmtjänst. Det inne- bär att 
stölderna inte har minskat under 
pandemin. 
En majoritet av bilstölderna 
skedde i storstadsregionerna med 
Stockholm i topp. Det är inte bara 
dyra, så kallade premiumbilar, 
som stjäls. Märken som Audi, 
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BMW och Mercedes hamnar högt 
upp i statistiken, men listan över 
de mest stulna märkena toppas av 
Volvo med 651 stulna bilar, tätt 
följt av Volkswagen med 388 
stulna bilar, vilket till stor del kan 
förklaras med att det är två 
märken som säljer bra i Sverige.  
– Att Volvo toppar listan beror 
inte enbart på att Volvo är ett 
populärt bilmärke i Sverige. De 
välorganiserade internationella 
brottsnätverken vet att det är 
Sverige de ska söka sig till när de 
får beställningar av Volvobilar, 
säger Stefan Brala, motorexpert 

på försäkringsbolaget Trygg-
Hansa. 
Mellan 70 och 90 procent av alla 
bilar och bildelar som stjäls i 
Sverige försvinner utomlands, 
enligt Trygghetskommissionens 
rapport från januari 2019. 
Stölderna bedöms vara 
beställningsjobb från 
internationella kriminella nätverk. 
Att så många bilar och bildelar 
kan föras ut ur Sverige beror 
enligt försäkringsbranschen på att 
Tullverket inte har befogenheter 
nog. Om tullen hittar misstänkt 
stöldgods på väg ut ur landet kan 
de bara tillkalla polis. De har inte 
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rätt att beslagta en misstänkt 
stulen bil eller gripa personer. 
Smugglingslagen reglerar vad 
tullen får göra. När det gäller vad 
som kommer in i landet har tullen 
långtgående befogenheter men 
när det gäller utförsel av gods är 
det bara ett litet antal produkter 
man har möjlighet att stoppa, 
bland annat konstskatter och vissa 
vapen. 
Regeringen har nyligen skickat ut 
ett förslag om en lagändring på 
remiss om att Tullverket ska få 
stoppa misstänkt stöldgods från 
och med juli 2021. Förslaget 

väntas inte stöta på något 
motstånd. 
– Tullen behöver få ökade 
befogenheter och resurser för sin 
brottsbekämpande verksamhet så 
att stöldligorna slutar se Sverige 
som ett smörgåsbord av dyra bilar 
och reservdelar, säger Stefan 
Brala. 
Det är inte bara hela bilar som 
stjäls. Rattar, krockkuddar och 
navigationsenheter har länge varit 
eftertraktade av tjuvar, men i år 
kan man se en explosionsartad 
ökning av stulna katalysatorer. 
Katalysatorer kan innehålla 
platina, palladium och rodium. 
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Även om mängderna är väldigt 
små är det lönsamt för 
stöldligorna eftersom exempelvis 
rodium är en väldigt dyr 
ädelmetall. Hittills i år har stölder 
av katalysatorer ökat med 4 000 
procent jämfört med samma 
period förra året. Det är främst 
märkena Mitsubishi, Renault och 
Toyota som drabbas. 
– Stölder av katalysatorer är en ny 
företeelse, det är först senaste två 
åren vi ser en kraftig ökning. 
Enligt siffror från Larmtjänst har 
stölderna ökat med flera tusen 
procent. Stölderna beror troligen 
på ett stigande råvarupris vilket 

gör att tjuvarna ser en marknad i 
att stjäla katalysatorerna, säger 
Stefan Brala. 
Som bilägare är det svårt att 
förhindra stölderna och det är inte 
ovanligt att tjuvarna återkommer 
till samma bil och stjäl även den 
nya katalysatorn. 
– Jag rekommenderar att man 
parkerar bilen i garage om man 
har möjlighet eller på ett upplyst 
område. Med de enkla åtgärderna 
har du som bilägare gjort mycket 
för att förhindra stöld. Men vi ser 
också att stölderna sker mitt på 
ljusa dagen. Det är efterfrågan 
som styr tjuven. Om det i morgon 
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visar sig att en ny reservdel eller 
bilmodell betingar ett högt värde 
så går ingenting säkert. Det ser vi 
inte minst på katalysatorer som 
innehåller ädelmetaller och som i 
dag stjäls från äldre Toyotabilar, 
säger Stefan Brala. 
Erik Wedberg 
erik.wedberg@teknikensvarld.se 

Det handlar om att 
hålla kriminella borta 
från branschen men 
lika mycket om -
byggnadsarbetarnas 
liv och hälsa.
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Johan Lindholm, 
förbundsordförande Byggnads, 
om att förbundet ska 
specialgranska företag som sätter 
upp byggnadsställningar. 
Ställningsbranschen har blivit 
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”symbolen för 
arbetslivskriminalitet, 
lönedumpning och livsfarlig 
arbetsmiljö”, skriver Byggnads, 
enligt TT. 

Polis i Sverige 
infiltrerade 
knarkliga
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Svensk polis har lyckats 
infiltrera ett nätverk som 
misstänks ägna sig åt 
omfattande knarksmuggling. 
Operationen innebar att en 
infiltratör fick i uppdrag att köra 
388 kilo cannabis från Spanien 
till Kungsängen. 
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Åklagare gav polisen grönt ljus 
att använda ”provokativa 
åtgärder” och att inte ingripa – 
nu återstår att se om metoden 
håller i domstol. 
Den döptes till ”Operation Costa” 
– den polisinsats som medelst 
hemliga tvångsmedel pågått sedan 
2017. I fokus: den omfattande 
narkotikasmugglingen från 
Spanien till Sverige, som bland 
annat lett till flera mord. Enligt 
polisen har infiltrationen 
genererat en ”stor mängd 
information kring 
narkotikabrottslighet och 
avancerad penningtvätt”. 

Klockan 10.24 den 10 februari i år 
fick den svenske polismannen och 
infiltratören ”Ivan” samtalet man 
väntat på. I andra änden – en 40-
årig svensk man som polisen 
länge misstänkt vara en av 
huvudmännen. ”Ivan” hade 
tidigare fått frågan om han kunde 
organisera en transport till 
Sverige – nu får han alla detaljer 
om när och var drygt 388 kilo 
cannabis ska lastas. 
Tull och polis i flera europeiska 
länder kopplas in. ”Ivan” ger 
jobbet att köra lastbilen till 
infiltratör ”Werner” – i själva 
verket en tysk tullkriminalare.  
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Redan dagen efter samtalet rullar 
infiltratören ”Werner” in med den 
då tomma lastbilen i San Pedro de 
Alcantra, nära Marbella i 
Spanien.  
På en uppgiven adress möts han 
av en personbil med estniska 
nummerplåtar. Mannen i bilen 
lotsar lastbilen vidare. Färden tar 
slut vid en infart som verkar 
tillhöra ett byggföretag. 
Tillsammans lastar de in tre kollin 
på lastpallar i lastbilen. Enligt 
infiltratör ”Werner” luktar det 
kraftigt av marijuana. 
Kort därpå påbörjas resan mot 
Sverige. Ekipaget ska komma att 

få fri lejd över gränserna till 
Frankrike, Belgien, Tyskland, 
Danmark och Sverige. 
Operationen måste skötas ”by the 
book”, inte minst för att bevisen 
ska hålla i domstol. Den 13 
februari, när lastbilen rullar 
genom Belgien, fattar 
Riksenheten mot internationell 
och organiserad brottslighet, Rio, 
beslut om ”tillåtande av 
provokativa åtgärder och 
inriktningsbeslut angående 
interrimistisk passivitet”. 
I beslutet understryks vikten av 
dokumentation, att ingen tvingas, 
hotas eller frestas att begå brott. 
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Som underlag har åklagaren 
polisens genomförandeplan. 
Målet för operationen högt satt: 
att man ska ”lagföra samtliga 
inblandade aktörer, genom det 
reducera deras kriminella 
kapacitet och förmåga att i 
organiserade former begå brott 
och tillgodogöra sig vinning av 
brott.” 
Vidare skriver polisen att ”det inte 
kan uteslutas att 
mottagarorganisationen i Sverige 
kan innehålla aktörer som kan 
kopplas till händelser och 
konflikter som mynnat ut i flera 

sprängningar, skjutningar och 
dödligt våld”. 
Vid lunch den 15 februari 
anländer infiltratör ”Werner” till 
Biltema i Kungsängen. En svart 
Mercedes möter upp för att leda 
ekipaget vidare. En av polisens 
drönare följer färden från ovan. 
Drygt fyra timmar senare har 
”Werner” hjälpt till att lossa lasten 
och lämnat platsen. Av okänd 
anledning beslutar sig polisen för 
att agera, här och nu. Den 25-
årige man som tagit emot 
leveransen grips på plats. 
Allt han gjort sedan lastbilen 
anlände har dokumenteras av en 
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övervakningskamera på adressen. 
Totalt tas drygt 388 kilo cannabis 
i beslag. 161,7 kilo har placerats i 
flyttkartonger i 25-åringens bil. 
Resten förvaras lite hipp som 
haver i lagerlokalen, en del ligger 
löst och helt öppet. 
Av polisens utredning framgår att 
25-åringen är en rätt strulig party-
knarkare med förkärlek för 
techno-musik, kokain, ecstacy och 
gräs. Han befinner sig med andra 
ord långt ifrån polisens målbild 
om att komma åt en 
”mottagarorganisation med 
kriminell kapacitet”. 

Att han grips leder till att polis 
och åklagare inte där och då kan 
fastställa vem den slutgiltiga 
mottagaren av narkotikan var. 
I samma stund häktas dock två 
svenskar i sin utevaro – en 56-
åring och den 40-åring som den 
svenske infiltratören ”Ivan” haft 
kontakt med – i sin utevaro. Båda 
grips i Portugal några dagar 
senare och är misstänkta för 
synnerligen grovt narkotikabrott 
och synnerligen grov 
narkotikasmuggling. Åklagaren 
menar att det skett i organiserad 
form och i stor omfattning. 

895



Det är mot dessa två – och andra, 
enligt åklagarens 
gärningsbeskrivning, icke 
namngivna ”medgärningsmän” – 
som Operation Costas udd har 
riktats. 
Den gripne 25-åringen hanteras 
från och med gripandet som ett 
eget ärende. Delar av beslaget som 
gjorts i Kungsängen förs över till 
ärendet mot 56-åringen och 40-
åringen. 
I september döms 25-åringen till 
sex år och fem månaders fängelse 
av Svea hovrätt för synnerligen 
grovt narkotikabrott. Trots den 
övertygande bevisningen mot 

honom förnekar han. Enligt hans 
advokat Henrik Olsson Lilja har 
hans klient utsatts för ”otillåten 
brottsprovokation” – om inte 
polis och tull gett lastbilen fri lejd 
genom Europa skulle 25-åringen 
aldrig ha begått brottet, lyder 
argumentet. 
Svea hovrätt avfärdar det och 
skriver i sin dom att 25-åringens 
vilja att hantera narkotikan 
funnits där även om transporten 
kom till genom infiltration från 
polisens sida. 
Inom en månad väntas åtal mot 
56-åringen och 40-åringen. Då är 
det upp till bevis för Operation 
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Costa. Chefsåklagare Krister 
Peterson vid Rio är förtegen, de 
åtalades advokater belagda med 
yppandeförbud. Under 
rättegången kommer det att 
kastats nytt ljus på polisens 
offensiva arbetsmetod. 
– Min klient ser fram emot en 
rättslig prövning, vi har goda 
förhoppningar om att kunna visa 
att han inte gjort sig skyldig till 
något brott, säger advokat Ivan 
Fialdini som aldrig under sin 
långa karriär varit med om att den 
här typen av infiltration från 
polisens kommer att prövas i 
domstol. 

Det är i skrivande stund oklart 
exakt när åtal kommer att väckas. 
Ulrika By 
ulrika.by@dn.se 
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Lasse Wierup: En 
juridisk balansakt på 
slak lina
FREDAG 30 OKTOBER 2020

”Operation Costa” tyder på att 
svensk polis har återskapat sin 
förmåga att bedriva ett funge-
rande infiltrationsarbete. Men 
så länge den känsliga 
verksamheten får pågå utan 
tydliga juridiska ramar är risken 
för nya fatala fadäser 
överhängande. 
Det som skulle kunna vara ett 
hyfsat filmmanus är i själva verket 
den första kända 

infiltrationsoperationen på 
mycket länge signerad SSI 
(Sektionen för särskilda insatser) 
vid polisens Nationella operativa 
avdelning. En lång rad 
missförhållanden ledde år 2010 
till att verksamhet lades ner, 
chefer omplacerades och ett 
tjugotal specialutbildade 
undercover-poliser tvingades söka 
nya jobb. Buggning utan tillstånd, 
förstörda loggböcker, otillåtna 
täckbolag var en del av det som 
avslöjats efter skandalkantade 
”Operation Playa” med den 
misstänkte kokainsmugglaren 
Jonas Falk i fokus. Enligt DN:s 
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källor är ”Costa” den första 
infiltrationsoperation som lett till 
en rättegång sedan dess. 
Den nu aktuella domen pekar på 
att såväl polisen som 
Åklagarmyndigheten har lärt sig 
sin läxa. Operationsplaner, 
godkännanden och kontakter med 
utländska myndigheter har 
redovisats öppet och inte 
undanhållits försvaret. 
Förundersökningsledare Sara 
Nilsson tillhör en ny generation 
åklagare som ännu tydligare 
värnar transparens och 
rättssäkerhet. 

Men den färska domen mot en 25-
årig hantlangare, som tog emot 
narkotikalasten i Sverige, är bara 
ett första kapitel och nya åtal 
väntar snart tack vare ”Costa”. 
Därmed kan nya frågor också 
uppstå längs vägen. Den 
avgörande ur juridiskt perspektiv 
lär bli hur det gick till när den 
svenske undercover-polisen 
”Ivan” fick med sig de misstänkta 
huvudmännen på att knark för 
miljoner skulle smugglas med 
hjälp av hans tyske kollega 
”Werner”. 
Nappade ”Ivan” bara på en redan 
uppgjord plan? I så fall har allt 
skett inom ramen för en tillåten 
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bevisprovokation. Om det 
däremot var ”Ivan” som kom med 
idén kan det bli problem – och 
huvudmännen gå fria. 
Riksdagen har trots utredningar 
valt att inte reglera användningen 
av vare sig polisens egna 
infiltratörer eller privatpersoner 
som värvas som hemliga 
”informatörer”. Därmed är det 
upp till rättväsendet självt att på 
egen hand dra etiska och rättsliga 
gränser. Bekvämt för politikerna – 
men ett latent hot mot 
rättssäkerheten. 
Lasse Wierup 
lasse.wierup@dn.se 

Förvarade 75 
kilo 
sprängmedel i 
sin garderob
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Tre män har dömts till fleråriga 
fängelsestraff i en 
narkotikahärva i 
Stockholmsområdet. En av 
männen döms även för brott 
mot lagen om brandfarliga och 
explosiva varor då han förvarat 
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drygt 75 kilo sprängmedel i en 
garderob i sin lägenhet.  
Polisen kom männen på spåren 
sedan man lyckats ta del av 
kommunikation i den krypterade 
mobiltjänsten Encrochat. 
Nyhetsbyrån Siren rapporterar att 
samtliga tre män hanterat kilovis 
med amfetamin som levererats till 
olika adresser i 
Stockholmsområdet men även till 
platser i övriga Sverige. Delar av 
kommunikationen kring 
transporter och leveranser av 
narkotikan har skötts via 
Encrochat. 

En av männen, en 47-åring, har 
uppgett att han som ersättning för 
sitt arbete med narkotikan fick 1 
500 kr per kilo som han 
hanterade. Han och en 52-åring 
döms nu för grovt narkotikabrott 
till fyra respektive tre års 
fängelse.  
En tredje man, en 39-åring, döms 
för samma brott till fängelse i fyra 
år och sex månader. Hans döms 
även för grovt brott mot lagen om 
brandfarliga och explosiva varor.   
Vid en husrannsakan i maj i 39-
åringens lägenhet norr om 
Stockholm fann polisen en 
resväska och en låda försluten 
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med silvertejp. Vid en analys 
kunde det konstateras att de 
innehöll 75,8 kilo Fordyn, ett 
kraftfullt dynamitliknande 
sprängämne. Det används för att 
spränga berg eller byggnader och 
består bland annat av 
ammoniumnitrat, nitroglykol och 
nitroglycerin.  
39-åringen har berättat att han 
ombads att ta hand om väskan av 
47-åringen. Därefter tog han hem 
den till sin lägenhet och ställde 
den i en garderob. Där förvarades 
den sedan i flera månader. 
39-åringen har uppgett att han 
inte visste vad som fanns i väskan 

och han tittade heller inte efter. 
När det sedan visade sig att den 
innehöll sprängmedel ska han ha 
blivit ”lite upprörd” eftersom det 
inneburit en fara för honom och 
hans familj. 
I sin dom skriver dock Stockholms 
tingsrätt att de anser det är 
osannolikt att 39-åringen inte ska 
ha vetat om att det var spräng 
medel som han förvarade. Rätten 
har bedömt brottet som grovt 
eftersom det handlade om en så 
pass stor mängd. 
Enligt ett expertutlåtande under 
rättegången skulle följderna ha 
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blivit förödande om sprängämnet 
hade detonerat. 
Andreas Nordström 
andreas.nordstrom@dn.se 

Fredrik Strage: 
Videouthyrningens 
död känns som att 
förlora en 
excentrisk släkting
FREDAG 30 OKTOBER 2020

I veckan kom beskedet att 
Sveriges sista stora kedja 
slutar hyra ut film. 
Hemmakvälls frånfälle utlöste 
en nostalgisk våg i sociala 
medier. Jag hyrde min sista film 
2014. Min lilla dotter fick välja.  
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Varför känns det här in i 
MÄRGEN?” twittrade journalisten 
Margret Atladottir i tisdags efter 
att DN skrivit en artikel om att 
Hemmakväll, Sveriges sista stora 
videobutikskedja, slutar hyra ut 
film. ”För att något som man 
älskat och behövt plötsligt inte 
längre älskas och behövs längre”, 
svarade manusförfattaren Edward 
af Sillén. ”Plötsligt” hade nog 
kunnat strykas i den 
kommentaren. Uthyrning och köp 
av fysiska filmer har minskat 
drastiskt de senaste tio åren. 
Jag hyrde min sista film 2014 då 
jag gick med min treåriga dotter 

till Hemmakvälls butik på 
Kungsholmstorg, som just 
meddelat att den skulle stänga. 
Jag ville att hon skulle få vara 
med om att hyra film en enda 
gång innan det blev omöjligt. ”När 
jag var liten brukade jag gå till 
videobutiken med min pappa”, sa 
jag. ”Nu går du dit med mig. Det 
här kan du berätta om i 
framtiden.” Hon valde ”Barbie: 
Mariposa och älvprinsessan”, en 
tecknad film där Barbie spelar en 
fjärilsfé som blir kompis med ett 
gäng kristallféer för att kämpa 
mot en häxa. 
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På väg hem berättade jag om 
första gången jag fick hyra film. 
Det var 1981 på Lidingö. Jag var 
åtta och min moster skulle passa 
mig och min lillasyster. Vi hade 
ingen videobandspelare hemma i 
Linköping så jag var alldeles till 
mig av förväntan.  
I kiosken valde jag ”Hajen 2” och 
”Blixt Gordon” som jag såg två 
gånger vardera samma kväll. 
Nästa morgon vaknade jag tidigt 
för att hinna se dem ytterligare två 
gånger. Att kunna spola fram och 
tillbaka var magiskt. Mina 
favoritscener (när hajen äter upp 
en helikopter och när Blixt 

Gordon spetsar kejsare Ming med 
ett rymdskepp) såg jag om och om 
och om igen tills klockan blev 17 
och det var dags att lämna tillbaka 
kassetterna. 
Videobutiker hade ofta ett mer 
varierat utbud än 
streamingtjänster. Men det var 
inte lättare att hitta klassiker på 
den tiden. Lars Wilderäng twittrar 
(efter att dj:n och debattören 
Nathan Hamelberg startat en tråd 
för vhs-minnen) om när han 
ringde runt bland ett dussin 
butiker för att hitta ”En bro för 
mycket”: ”Fick till slut napp. Åkte 
över halva stan. Visade sig att han 
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lagt undan ’En brud för mycket’ åt 
mig.” 
Att Hemmakvälls beslut utlöste en 
nostalgisk våg i sociala medier 
beror nog på den förtjusande 
sjabbiga atmosfär som omgav 
många gamla butiker. Eller som 
Anders Wennerström skriver: ”En 
konstig doft av plast och 
fuktskadad inredning i dåligt 
upplysta lokaler.”  
Många som hyrde ut videofilm 
kombinerade det med tämligen 
disparata verksamheter. I 
Stockholm fanns den indiska 
mataffären Himalaya Kött & 
Videofilmer, en videobutik i 

Göteborg fungerade även som 
gym, Can Can i Falkenberg sålde 
fiskeutrustning och i Linköping 
kombinerade Vinhandlarn ett 
enormt filmutbud med vinsatser 
och bryggutrustning. (Samma 
butik vann mitt hjärta genom att 
hänga upp ett inramat porträtt av 
Michael Paré, hjälten i rock’n’roll-
äventyret ”Streets of fire”.) 
Videouthyrningens död känns 
som att förlora en excentrisk 
släkting som vi inte sett på 
evigheter. Någon som inte 
duschade så ofta, bjöd oss på 
cigaretter när vi var barn och 
gjorde våra liv mer intressanta. 
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Därför blir jag glad av att under 
en promenad få syn på en grön 
skylt med texten: ”Nyhet. 
Videoautomat. Hyr din film 
dygnet runt här.” Wow, en 
comeback för hyrfilm! Jag 
skyndar in i kiosken under skylten 
och frågar om de har något på vhs. 
”Nä”, svarar expediten. ”Skylten 
är gammal. Videoautomaten 
försvann för 22 år sedan.”  
Min dotter och jag går hem för att 
titta på Netflix. ”Det var en fin 
skylt, i alla fall”, säger jag. ”OK, 
boomer”, säger hon. 
Fredrik Strage 
kulturdebatt@dn.se 

Kvinnorna står 
i centrum i nya 
”Utvandrarna”
FREDAG 30 OKTOBER 2020

Nyinspelning av Vilhelm 
Mobergs ”Utvandrarna” 
skildras ur Kristinas synvinkel. 
Knappt ett halvsekel efter Jan 
Troells klassiker med Liv 
Ullmann och Monica Zetterlund 
tar Lisa Carlehed och artisten 
Tove Lo över. Filmfredag var 
med på inspelningen i Alingsås. 
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Alingsås. 
Med ett gråtande barn i en sele på 
magen och ytterligare ett i var 
hand beger sig Kristina in på den 
myllrande järnvägsstationen. 
Familjen från Ljuders socken i 
Småland har precis stigit i land i 
den främmande storstaden New 
York, där ingen talar deras språk 
eller känner till platsen de 
lämnat.  
I nyfilmatiseringen av 
Utvandrarna skildras händelserna 
ur Kristinas perspektiv.  
– Hon är en kvinna som försöker 
göra allt för sina barn. Men som 
kanske förlorar sig själv på köpet, 

säger huvudrollsinnehavaren Lisa 
Carlehed om sin rollfigur. 
Hon sitter intill Gustaf Skarsgård, 
ett stenkast från det 
järnvägsmuseum utanför Alingsås 
som under filminspelningen 
förvandlats till New York. Lisa 
Carlehed har smutsfläckar i 
ansiktet och har precis avslutat 
tagningen som slutar med att 
dottern, Lill-Märta, försvinner 
spårlöst. Berättelsen om 
utvandrarna rymmer hopp och 
förtvivlan, glädje och sorg.  
– Jag tycker att vi är rätt 
privilegierade när det kommer till 
hur filmen är skriven. Den 
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innehåller allt, säger Lisa 
Carlehed.  
Vilhelm Mobergs ”Utvandrarna”, 
berättelsen om Kristina och Karl-
Oskar som i mitten av 1800-talet 
lämnar gården i Småland för att 
skapa ett bättre liv i USA, kom ut 
1949. Författaren gav senare ut 
uppföljarna ”Invandrarna”, 
”Nybyggarna”, ”Sista brevet till 
Sverige” och ”Din stund på 
jorden”. På 60-talet blev 
berättelsen radioteater och 1995 
spelades den första 
föreställningen av succémusikalen 
”Kristina från Duvemåla”, med 
musik skriven av Benny 

Andersson och Björn Ulvaeus, på 
Malmö musikteater. 
På filmduken hade berättelsen 
premiär år 1971, med regi av Jan 
Troell, Liv Ullman i rollen som 
Kristina och Max von Sydow som 
Karl-Oskar. Karaktären Ulrika i 
Västergöhl, en före detta 
prostituerad som bryter mot 
normerna för hur en kvinna ska 
bete sig, spelades av Monica 
Zetterlund. Vilhelm Moberg sägs 
till en början ha varit skeptisk till 
att ha sångerskan i rollen, men ha 
övertygats när han fått se hennes 
gestaltning.  
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Utvandrarserien har blivit en del 
av den svenska 
historieskrivningen. Men även av 
den norska, påpekar den 
Oslofödde regissören Erik Poppe, 
som står bakom nyinspelningen -
Mobergs klassiker. Poppe 
upplever inte att uppväxten i 
grannlandet gör honom friare i 
sitt arbete.  
– Böckerna är högt älskade även i 
Norge. Det var så många som 
flydde därifrån också. Det handlar 
om Sverige, men vi läser dem 
också som en berättelse om 
Norge.  

Historien handlar även om vår tid, 
om de människor som i dag i 
stället flyr hit med hopp om ett 
bättre liv, säger Erik Poppe. Här 
föddes idén om att välja just 
Kristinas perspektiv. 
– Alla de kvinnor som kommer till 
Sverige och Norge i dag. Vilka är 
de? Det är de vi vet minst om, 
säger han.  
På inspelningsplatsen samlas 
kvinnor med långa kjolar och män 
med tunga rockar och höga hattar. 
När tagningen närmar sig plockas 
glasögon och mobiltelefoner 
undan. Mellan försäljare av 
kanderade äpplen och tidningar 
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tar sig sjuksköterskan Niki 
Valinger fram. Hennes ryggsäck 
är lastad med handsprit.   
– Det svåraste i dag är att hålla 
avstånd. Alla ska försöka hålla 
minst armlängds avstånd, och står 
man närmare än så ska man 
undvika att prata, eftersom 
covid-19 är en droppsmitta, 
förklarar Niki Valinger.  
Till vardags arbetar hon med 
hemsjukvård, men i dag har Niki 
Valinger ansvar för att minska 
risken för smittspridning på 
inspelningsplatsen. Hon rör sig 
fram och tillbaka för att påminna 

statisterna om den rådande 
pandemin.  
Producenten Fredrik Wikström-
Nicastro säger att teamet håller 
sin tidsplan, trots att man tvingats 
flytta stora delar av inspelningen 
från Tjeckien till Sverige.  
– Det är en jättekomplicerad sak 
att göra. Men slutresultatet har 
nog blivit ännu bättre, säger han. 
Filmen som har planerad premiär 
juldagen 2021 är en helt annan än 
den Jan Troell skapade, säger 
Fredrik Wikström-Nicastro. I Erik 
Poppes film fördjupas de 
kvinnliga karaktärerna och -
relationerna dem emellan. 
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– Det är Kristinas relation till 
Ulrika, som till en början är 
hennes fiende men sedan blir 
hennes bästa vän. Relationen till 
mamman hemma i Sverige, och 
till dottern. Och så framför allt 
relationen till Karl-Oskar, säger 
Fredrik Wikström-Nicastro som 
tidigare har producerat filmer 
som ”Snabba cash” och ”Borg”.  
Den som kan sin Vilhelm Moberg 
kommer att upptäcka vissa scener 
i filmen som inte finns i böckerna. 
Fredrik Wikström-Nicastro säger 
att det är omöjligt att 
direktöversätta en bok till film, 

och att det allra viktigaste är att 
lyckas fånga berättelsens känsla.  
– I det här fallet handlar det om 
karaktärerna som Vilhelm Moberg 
skapat, som känns så otroligt äkta. 
Man älskar de här människorna 
och känner en så stark koppling 
till dem. Det här är ett manus som 
verkligen gör rollfigurerna 
rättvisa, säger han. 
Rollen som Ulrika i Västergöhl, 
den som Monica Zetterlund 
gjorde 1971, spelas även denna 
gång av en artist med en stor 
personlighet. Tove Nilsson är 
känd under artistnamnet Tove Lo 
och har sedan hon släppte sitt 
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debutalbum 2014 vunnit fyra 
grammisar, bland annat för bästa 
artist och bästa låt.  
Tove Nilsson har blivit van vid att 
svara på frågor om Monica 
Zetterlunds Ulrika.  
– Hon gjorde en helt fantastisk 
tolkning. Jag gör Ulrika på ett helt 
annat sätt. Man kommer få se den 
kaxiga, starka, arga och roliga 
Ulrika även den här gången, men 
också en sårbar sida, som är rolig 
att ta fram, säger hon. 
Erik Poppe valde Tove Nilsson till 
rollen efter att ha sett hennes 
musikvideor, och är nöjd med 
resultatet. 

– Hon är inte en skådespelare 
med många års erfarenhet, men 
en klok människa som tänker och 
känner och har alla 
förutsättningar att göra detta. Nu 
smälter hon in bland de allra 
bästa, säger han. 
Huvudrollsinnehavaren Lisa 
Carlehed har bland annat spelat 
mot Alicia Vikander i ”Hotell” och 
medverkat i en rad danska 
produktioner. För den svenska 
biopubliken är hon ett relativt 
okänt ansikte. Det är märkligt, 
menar Erik Poppe. 
– När jag tittar på svenska filmer 
frågar jag mig: ”Har ni bara 20 
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skådespelare? Är ni inte nyfikna 
på vilka andra som finns därute?” 
Lisa är en fantastisk talang, jag 
förstår inte varför ni inte har 
använt henne mer, säger han. 
Rollen som Karl-Oskar görs av 
Gustaf Skarsgård, som nyligen har 
annat kunnat ses i tv-serien 
”Vikings” och filmen ”438 dagar”. 
Nu kliver han fram längs 
tågperrongen i enorma träskor 
med spetsiga tåhättor.  
– Kaxiga dojor, konstaterar han 
och lyfter på fötterna för att visa 
upp sulorna.  

De båda huvudrollsinnehavarna 
är fascinerade av 1800-
talsmiljön.  
– Det var så otroligt nyligen. Ändå 
hade den industriella revolutionen 
knappt nått de här människorna, 
man hade det så otroligt knapert, 
så otroligt tufft, säger Gustaf 
Skarsgård. 
Lisa Carlehed fyller i.  
– En uppsättning kläder, inget 
vatten att tvätta sig i. Men vi trivs! 
säger hon. 
När inspelningarna i Alingsås är 
över ska teamet filma i Rumänien, 
där ett stort kvarter som 
föreställer 1800-talets New York 
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byggts upp. Miljön användes vid 
inspelningen av Anthony 
Minghellas ”Åter till Cold 
mountain” med Jude Law,  Jude 
Law, Nicole Kidman och Renée 
Zellweger i början av 2000-talet, 
och har bevarats sedan dess.  
Producenten Fredrik Wikström-
Nicastro hoppas att pandemin 
kommer att låta biopubliken 
komma tillbaka i tid till den 
planerade biopremiären av 
”Utvandrarna”, juldagen 2021. 
Han säger att målet är att filmen 
ska stå sig lika länge som Jan 
Troells filmatisering, men tror 

inte att den nya versionen blir den 
sista.  
– Jag är helt övertygad om att 
någon kommer att göra en film av 
den här historien om ytterligare 
femtio år. Det här är en odödlig 
berättelse, säger han.  
Lovisa Herold 
lovisa.herold@dn.se 
”Utvandrarna”.

Nyfilmatiseringen av Vilhelm 
Mobergs Utvandrarna har 
planerad premiär på juldagen 
2021. 
Filmen regisseras av Erik Poppe. 
Rollen som Kristina görs av Lisa 
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Carlehed, Gustaf Skarsgård 
spelar Karl-Oskar och artisten 
Tove Lo gör filmdebut som Ulrika i 
Västergöhl. 
”Utvandrarna” har en budget på 
drygt 100 miljoner kronor. 
Merparten av filmen spelas in i 
Alingsås och Munkedal i 
Västsverige. 
Liv Ullmann, som spelade Kristina 
i Jan Troells film från 1971, var 
tänkt att spela Kristinas mamma. 
På grund av pandemin har hon 
valt att hoppa av. Rollen spelas i 
stället av Lena Strömdahl. 

Förtroendet 
för Tegnell i 
topp när 
smittan ökar
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Samtidigt som 
smittspridningen ökar, stiger 
förtroendet för 
Folkhälsomyndigheten. Det 
visar en ny undersökning från 
DN/Ipsos. Statsepidemilog 
Anders Tegnell får sina bästa 
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siffror hittills sedan 
mätningarna startade i april. 
Spridningen av covid-19 har tagit 
ny fart, både i Sverige och 
internationellt. I land efter land 
vidtas återigen långtgående 
åtgärder. Antalet nyupptäckta 
svenska fall har stigit markant de 
senaste veckorna och nått de 
högsta nivåerna sedan pandemin 
bröt ut. 
DN/Ipsos undersökning 
genomfördes innan 
Folkhälsomyndigheten (FHM) 
gick ut med nya skärpta 
restriktioner i fem regioner men 
smittspridningen var redan 

allvarligt förvärrad under 
mätperioden som avslutades den 
25 oktober. 
Förtroendet för 
Folkhälsomyndigheten stiger för 
tredje mätningen i rad. I oktober 
uppger 68 procent att de har stort 
förtroende för FHM. Det är i nivå 
med toppnoteringen i april.  
Samtidigt ökar förtroendet ännu 
mer för Anders Tegnell, myndig-
hetens viktigaste ansikte utåt. 
Statsepidemiologen åtnjuter 
förtroende hos 72 procent av de 
svarande. Det är en ökning med 6 
procentenheter sedan september 
och med 12 sedan juni. Därmed är 
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förtroendet för Tegnell uppe på 
den högsta nivån som DN/Ipsos 
har uppmätt sedan frågan ställdes 
första gången i april. 
Nicklas Källebring är 
opinionsanalytiker på Ipsos: 
– Det har funnits kritik både inom 
Sverige och på global nivå mot 
den svenska strategin, men 
förtroendet för både 
Folkhälsomyndigheten och 
Anders Tegnell är helt oanfrätt av 
detta. Trots att vi har haft ett 
större antal dödsfall än våra 
grannländer så har de klarat sig 
väldigt väl, säger han. 

Förtroendet för sjukvårdens 
förmåga att möta 
smittspridningen har varit relativt 
stabilt sedan i april och hamnar 
på 65 procent i oktober. 
Äldreomsorgens skamfilade 
anseende, efter de höga dödstalen 
under våren, håller på att sakta 
förbättras. 22 procent uppger i 
oktober att de har förtroende för 
hur de äldre tas om hand. Det är 
visserligen en marginell 
minskning sedan i september men 
ska jämföras med 
bottennoteringen 14 procent i 
juni.  
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Den ökande smittspridningen 
sätter avtryck i undersökningen i 
form av stigande oro. I oktober 
svarar 27 procent att de är oroliga 
för att själva bli smittade mot 23 i 
september. Den högsta nivån som 
DN/Ipsos har noterat var 32 
procent i april. 
Det som oroar mest är som 
tidigare belastningen på 
sjukvården (68 procent) följt av 
effekterna på svensk ekonomi 
(61). 
Politikerna har inte stärkt sina 
aktier hos svenskarna så som 
Folkhälsomyndigheten och 
Anders Tegnell har gjort. 

Regeringens sätt att hantera 
pandemin får godkänt av 36 
procent i oktober, en nedgång på 
5 procentenheter sedan 
september. Det kan jämföras med 
50 procent i maj. Statsminister 
Stefan Löfven (S) har långsiktigt 
tappat på ett likartat sätt. 33 
procent anser i oktober att han 
har hanterat krisen bra mot 49 
procent i maj. 
Siffrorna speglar förändringarna i 
väljarstöd som skett de senaste 
månaderna. Socialdemokraterna 
har fallit från 31 procent i maj och 
juni till 25 i oktober, enligt DN/
Ipsos. 
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Men oppositionspartierna rosar 
inte heller marknaden. Endast 14 
procent av väljarna anser att 
oppositionen har hanterat 
coronautbrottet bra. 

Hans Rosén 
hans.rosen@dn.se 
Fakta. Så gjordes 
undersökningen

Ipsos har för denna mätning 
genomfört 1 226 intervjuer med 
röstberättigade väljare under 
perioden 13–25 oktober 2020. 
420 personer som var ett 
slumpmässigt urval har intervjuats 

digitalt via sms med svarslänk. 
806 intervjuer har gjorts digitalt 
med ett kvoturval från en 
slumpmässigt rekryterad 
webbpanel. 
För mer information om urval, 
bortfall och svarsfrekvens, se 
ipsos.se eller kontakta Ipsos 
opinionsanalytiker Nicklas 
Källebring. 
Vilket förtroende har 
du för... 
Statsepidemiolog 
Anders Tegnell?
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Månad april maj juni aug sept okt 
Förändring sept–okt 
Stort förtroende 68 67 60 64 66 
72 +3 
Litet förtroende 11 12 15 15 13 10 
-1 

Vilket förtroende har du för... 
Folkhälsomyndigheten? 
Månad april maj juni aug sept okt 
Förändring sept–okt 
Stort förtroende 69 66 56 59 65 
68 +6 
Litet förtroende 11 12 18 15 12 11 
-3 
(Andel av de tillfrågade i procent.) 

Gunnebo-
lösenord 
såldes till 
kriminella 
grupper på 
internet
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Lösenord till det hackade 
säkerhetsföretaget Gunnebo 
har sålts av kriminella grupper 
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på nätet. Företaget fick tips om 
detta flera månader före den 
stora dataläckan som DN har 
avslöjat.  
Lösenordet som cirkulerade var 
”password01”. Svagheten i 
lösenordet beskrivs som ”på 
gränsen till 
självskadebeteende” av en it-
säkerhetsexpert. 
Nu framkommer nya uppgifter om 
it-säkerheten på Gunnebo, 
företaget som utsattes för ett 
dataintrång och fick enorma 
mängder känslig information 
läckt. 

I slutet av augusti upptäckte 
Gunnebo dataintrånget och läckan 
skedde i september. Men redan i 
mars i år, ett halvår tidigare, 
tipsades Gunnebo om att 
lösenordet till en av dess servrar 
cirkulerade bland kriminella.  
Tipset kom via Brian Krebs, en av 
USA:s mest erfarna it-
säkerhetsskribenter. Via ett 
säkerhetsföretag hade han fått 
uppgifter om att lösenordet till en 
Gunneboserver hade sålts till en 
grupp specialiserad på att 
utpressa hackade företag.  
Gunnebo tog emot informationen, 
enligt Brian Krebs. ”De tackade 
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mig för att jag tog kontakt och sa 
att de skulle se över frågan. Det 
var det sista jag hörde från dem”, 
skriver han i ett mejl till DN och 
fortsätter: ”Jag har ingen aning 
om dessa uppgifter var ursprunget 
till detta intrång, men det skulle 
inte förvåna mig”. Brian Krebs har 
också skrivit om händelsen.  
Lösenordet, som gav tillgång till 
en dator på Gunnebos nätverk, 
var ”password01”. 
Med hjälp av lösenordet kunde en 
angripare logga in på en så kallad 
RDP-server, remote desktop 
protocol, som gör det möjligt att 

fjärrstyra en dator via nätet som 
om man satt framför dess skärm.  
Det är alltså inte klarlagt huruvida 
händelsen i mars är kopplad till 
dataläckan. Men det är inte 
ovanligt att angripare arbetar i 
månader med att infiltrera ett 
företags nätverk, stjäla data och 
plantera utpressningsvirus innan 
attacken verkställs. Det skedde på 
exempelvis aluminiumjätten 
Norsk Hydro, som lamslogs av en 
utpressningsattack i fjol, vilket 
DN tidigare har rapporterat om.  
Att kriminella grupper köper och 
säljer tillgång till hackade företag 
blir också vanligare. 
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– Organiserade kriminella som 
gör det för kommersiell vinning 
har gått vidare och utvecklats till 
att bli specialiserade grupper, där 
vissa arbetar med att hitta vägar 
in, där andra grupper jobbar med 
själva utpressningsdelen. Det har 
blivit en marknad för uppgifter 
som kan gå nyttjas för intrång, 
säger it-säkerhetsexperten Robert 
Malmgren. 
Gunnebo bekräftar uppgifterna. 
Tipset kom den 3 mars i år och 
inom mindre än en timme hade 
lösenordet bytts ut, skriver 
Isabelle Ljunggren, som hanterar 
Gunnebos mediekontakter, i ett 

mejl till DN. ”Gunnebos it-
avdelning agerade omedelbart”, 
skriver hon. 
Hon vill däremot inte 
kommentera vilka åtgärder som 
vidtogs i övrigt. Frågan om det 
sålda lösenordet spelade roll för 
läckan kommenterar hon inte: 
”Vad gäller din konkreta fråga så 
väljer vi av utredningstekniska 
skäl/säkerhetsskäl att lämna den 
obesvarad”, skriver hon. 
Robert Malmgren är kritisk till att 
ha datorer öppna för inloggning 
så som Gunnebo tycks ha haft. 
Ännu större problem ser han med 
det svaga lösenordet:  
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– Att ha den typen av lösenord 
som figurerat här på 
fjärråtkomsttjänster är under all 
kritik och är på gränsen till 
självskadebeteende, säger han. 
Informationen som läckte från 
Gunnebos servrar innehöll bland 
annat säkerhetsritningar över 
bankvalv, larmsystem och 
tekniska detaljer om skyddet av 
känsliga byggnader. 
Linus Larsson 
linus.larsson@dn.se 

Regeringen 
skärper tonen: 
Vägar och 
järnvägar 
måste byggas 
billigare
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Regeringen har hoppats klara 
bygget av den omdiskuterade 
”höghastighetsjärnvägen” till 
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en kostnad av högst 205 
miljarder. 
Det är ett tufft mål och 
infrastrukturminister Tomas 
Eneroth (S) oroas nu för att 
Trafikverkets kostnader för att 
bygga både järnväg och väg 
ökar för snabbt. Han säger till 
DN: 
– Vi kan inte bygga dyrare än i 
andra länder. Vi såg i fjol ett 
trendbrott uppåt. Vi måste helt 
enkelt få mer järnväg för 
pengarna.  
Oron har lett till att regeringen i 
torsdags fattade beslut om ett 
särskilt uppdrag till Trafikverket 

om att analysera 
kostnadsutvecklingen och 
återkomma med förslag på 
åtgärder. 
I uppdraget heter det att man 
fram till den 26 mars nästa år ska 
”se över anbud och jämföra dem 
med bedömda kostnader i olika 
typer av entreprenader och 
projekt”. 
På DN:s fråga om han bedömer 
att Trafikverket behöver 
organiseras om, säger Tomas 
Eneroth: 
– Nej, det är inte utgångspunkten 
och det här ska inte ses som en 
kritik mot Trafikverket. Det här 
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handlar inte minst om hur 
pressen sätts vid 
upphandlingarna. Men det ska 
förstås vara så att de sociala 
villkoren är okej även 
fortsättningsvis. Men eftersom vi 
står i färd med att fatta beslut om 
en ny infrastrukturproposition 
med än mer investeringar över 
hela landet, måste vi helt enkelt få 
mer för pengarna.  
Frågan om kostnadsutvecklingen 
för Trafikverkets stora projekt är 
ingen ny huvudvärk. Så sent som i 
april i år skickade myndigheten 
ett svar till regeringen på ett 
treårigt uppdrag som man haft för 

att, som det hette, ”främja 
produktivitet och innovation i 
anläggningsbranschen”. I det 
svaret framgick att den så kallade 
utfallskvoten, det vill säga den 
avtalade kontraktssumman 
jämfört med vad den färdiga 
investeringen landade på, under 
2019 ökade till 1,32. 
– Det innebär att det blev 32 
procent dyrare än det var tänkt. 
Det är ett tydligt trendbrott och 
det gäller både järnväg och bilväg, 
säger infrastrukturministern. 
En jämförelse med 
konsumentprisindex, kpi, under 
de senaste tio åren pekar åt 
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samma håll. Jämfört med januari 
2010 och september i år har 
kostnaden för 
järnvägsinvesteringar ökat med 
33 procent och vägbyggen med 18 
procent. Det kan jämföras med en 
kpi-ökning på 12,5 procent. 
I går, fredag, redovisade 
Trafikverket för regeringen ett så 
kallat inriktningsunderlag för hur 
de bedömer att investeringar och 
underhåll bör fördelas fram till år 
2033 eller 2037. 
En het delfråga gäller det som ofta 
kallas för höghastighetsjärnvägen 
mellan Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Där ska Trafikverket den 

28 februari lämna ett uppdaterat 
förslag till hur det ska kunna 
klaras inom 205-
miljardersramen.  
Nyligen skickade ledningarna för 
Region Jönköping, Västra 
Götalandsregionen och Region 
Östergötland en skrivelse till 
regeringen där de oroades över 
Trafikverkets senaste besked om 
att de 205 miljarderna knappast 
räcker för att bygga de tänkta nya 
stationerna i centrala lägen, till 
exempel i Linköping, Jönköping 
och Borås, vilket man lokalt anser 
är helt nödvändigt. 
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I det material som berörda 
kommuner och regioner vid 
hearingar den närmaste tiden ska 
få ge sina synpunkter på listas 
även alternativ där stationerna 
placeras utanför stadskärnorna.  
Om den oron säger Tomas 
Eneroth: 
– Utgångspunkten är som tidigare 
att bygga nya stambanor inte 
minst för att förstora 
arbetsmarknadsregionerna, som i 
fallet Göteborg–Borås. Givet 
arbetsmarknadsläget blir det ännu 
viktigare att förstora dem så att 
pendlingsavstånden kortas. Det 
gäller även andra nya projekt, som 

Norrbotniabanan. Men ska det 
vara möjligt krävs att vi är tydliga 
med att pengarna används 
effektivt. 
Lars Näslund 
lars.naslund@dn.se 
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Stänga eller 
inte – 
kommunerna 
väljer olika 
vägar efter 
lokala råd
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Med striktare allmänna råd 
uppmanar 
Folkhälsomyndigheten 

allmänheten att undvika bland 
annat bibliotek, badhus och 
gym i flera regioner. Men hur 
kommunerna väljer att göra 
med verksamheterna skiljer sig 
åt. 
– Jag tror att man kan lösa det 
på många olika sätt och att flera 
kan vara rätt och riktiga, säger 
Maria Rotzén Östlund, 
tillförordnad smittskyddsläkare 
i region Stockholm. 
På torsdagen meddelade 
Folkhälsomyndigheten att man 
skärper restriktionerna även i 
Stockholm, Västra Götaland och 
Östergötland efter samråd med 
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regionernas smittskydd. Sedan 
tidigare råder lokala allmänna råd 
i Skåne och Uppsala. 
Personer i områdena bör bland 
annat undvika fysisk kontakt med 
personer som inte tillhör samma 
hushåll och avstå från 
inomhusmiljöer där många 
människor samlas.  
Råden riktas till allmänheten, 
men hur kommunerna i 
regionerna väljer att agera efter 
beskeden skiljer sig åt. 
I Göteborg fattades under 
fredagen ett så kallat 
ordförandebeslut om att stänga 
kommunens bad, gym och isytor 

för allmänheten i tre veckor. 
Verksamheterna hålls dock öppna 
för föreningsverksamhet, särskilt 
för ungdomar. 
– Vi gör det här för att minska 
smittspridningen i samhället och 
hjälpa göteborgarna att följa de 
råd som Folkhälsomyndigheten 
gett, säger idrotts- och 
föreningsnämndens ordförande i 
Göteborg, Elisabet Lann, KD, i ett 
pressmeddelande. 
Även Linköpings kommun har 
valt att stänga verksamheter. 
Bland annat håller bibliotek, gym 
och badhus stängt i tre veckor 
framöver. Kommunen har fört 
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dialog med Norrköping, som har 
valt att genomföra liknande 
åtgärder. 
– Det är för att gå ut hårt och 
markera för allmänheten att vi 
behöver bli av med de här 
smittkedjorna. Det är mycket 
fokus på det här tre veckorna och 
att om vi gör det här kan vi 
minska spridningen på lång sikt, 
säger Karin Olander, kultur- och 
fritidsdirektör i Linköpings 
kommun. 
Stockholms stad väljer att gå en 
annan väg. På sin hemsida skriver 
man att ”bibliotek, museer, 
idrottshallar och liknande 

fortsätter att arbeta för att 
besökare ska kunna hålla 
avstånd”. Maria Rotzén Östlund, 
tillförordnad smittskyddsläkare i 
region Stockholm, menar att det 
finns flera vägar att gå. 
– Jag tror man kan lösa det på 
många olika sätt och att flera kan 
vara rätt och riktiga.  
Samtidigt betonar hon vikten av 
att vissa verksamheter förblir 
öppna. 
– Till exempel simhallar kan ha 
besökare som behöver 
verksamheten för medicinsk 
rehabilitering. Den typen av besök 
är väldigt viktiga. 
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För de som fortsätter att hålla 
öppet gäller dock att både 
verksamheten och besökarna tar 
sitt ansvar, säger hon. 
– Varje verksamhet måste 
bedöma vilken typ av verksamhet 
man har och tänka efter om det 
går att genomföra smittsäkert. 
Samtidigt måste vi som individer 
tänka efter innan vi går dit, säger 
Maria Rotzén Östlund. 
– Det är en svår och komplex 
fråga. Ibland kan det vara 
svårtolkat. Men det gäller för båda 
parter att tänka efter, säger hon. 
Flera museer i Stockholm har 
dock själva valt att stänga efter de 

nya rekommendationerna. Det 
gäller bland annat Moderna 
museet, Vasamuseet, ArkDes och 
Sjöhistoriska museet. 
På grund av ökande 
smittspridning meddelade region 
Blekinge på fredagen att gränsen 
på maximalt 50 personer för 
offentliga tillställningar och 
allmänna sammankomster 
fortsätter att gälla i regionen. 
Regeringen har tidigare beslutat 
att höja gränsen till 300 personer 
från den 1 november. Regionen 
har däremot inte infört några 
andra lokala råd. 
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Också Värmland valde på 
fredagen att ligga kvar på den 
lägre gränsen. 
Värmland har hittills 1 609 
bekräftade fall av coronasmittade 
vilket är en ökning med 132 fall 
under 24 timmar. 75 personer har 
hittills bekräftats avlidna i 
covid-19. Under de senaste 
dagarna har lokala utbrott 
inträffat och vid ett skolbygge i 
Arvika har nu en tredjedel av 
arbetsstyrkan bekräftats smittad, 
skriver Arvika Nyheter. 
– Vi är oroliga över utvecklingen 
och därför beslutade jag efter en 
dialog med smittskyddsläkaren att 

ligga kvar på maximalt 50 
personer vid offentliga 
tillställningar och allmänna 
sammankomster, säger 
landshövding Georg Andrén som 
tidigare på fredagen besökte 
Centralsjukhuset i Karlstad. 
Hur var läget där? 
– Efter att ha talat med 
personalen kan jag konstatera att 
belastningen ännu inte är så hög 
men vi vill att den ska fortsätta 
vara så. 
Värmland har haft ett relativt lågt 
antal smittade sedan i våras men 
nu stiger inte bara antalet 
bekräftat smittade utan också 
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andelen av de testade som har 
smittan har ökat till 6 procent, 
säger Andrén. Dessutom har 
möjligheten att testa sig själv 
börjat nå taket. Smittspårningen 
utsätts också för stora 
utmaningar.  
Georg Andrén beskriver hur 
smittan nu sprids i åldrarna 20 till 
30 år, detta efter en god 
efterlevnad under många 
månader: 
– Men nu ser vi en viss 
avslappning. Vi måste bli bättre 
på att hålla avstånd och undvika 
större tillställningar där smittan 
sprids. 

Tror du att ni kommer att införa 
nya lokala restriktioner? 
– Det finns inga beslut om lokala 
restriktioner i Värmland. Men där 
står vi beredda om det behövs.  
Gustav Olsson 
gustav.olsson@dn.se 
Clas Svahn 
clas.svahn@dn.se 

Läget i Sverige: 
5 938 personer har dött efter att 
ha insjuknat i covid-19, 2 681 
kvinnor och 3 257 män. 
124 355 personer har testats 
positivt för det nya coronaviruset. 
2 712 har behövt intensivvård. 
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Läget i världen: 
45 018 354 personer har 
bekräftats smittade av det nya 
coronaviruset. Av dessa har 1 180 
317 rapporterats avlidna. 
Folkhälsomyndigheten uppmanar: 
Stanna hemma vid minsta 
symtom. Tvätta händer ofta i 
minst 20 sekunder. Nys och hosta 
i armvecket. Undvik att röra ögon, 
näsa och mun. Håll avstånd till 
andra. Du ska vara hemma i minst 
två dagar efter att symtomen 
försvunnit helt och minst sju dagar 
efter insjuknandet. 

Många kunder 
i Ullared – 
trots skärpta 
regler
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Ullared. På ytan kan det se ut 
som en helt vanligt dag på 
varuhuset Gekås i Ullared. Men 
med färre besökare inne i 
varuhuset, personer som bär 
munskydd och en oro bland 
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besökarna märker man ändå att 
en pandemi pågår.  
– Jag har lite ångest nu. Jag 
tycker ändå att de flesta håller 
avstånd men det finns också de 
som inte gör det, säger Molly 
Classon. 
Under torsdagen infördes lokala 
restriktioner i Västra Götaland, 
Stockholm och Östergötland. I 
samtliga regioner ska man avstå 
från att vara inomhus där folk 
samlas som exempelvis butiker, 
köpcentrum, museer, och gym. 
Trots striktare restriktioner var 
det många som besökte varuhuset 
Gekås i Ullared under fredagen. 

Diana och mamma Daliba Lazkani 
från Malmö har på sig 
plasthandskar och försöker att 
hålla avstånd till andra inne i 
varuhuset. 
– Jag har en bebis på väg och vi 
behövde verkligen köpa saker 
inför det som är svåra att hitta på 
andra ställen. Det märks att folk 
lever sitt liv som vanligt, man kan 
inte stänga in sig själv helt. Här 
inne är det stort, det finns många 
andra ställen där folk samlas som 
är mycket mindre, säger Diana 
Lazkani. 
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De båda säger att det viktigaste är 
att hindra att äldre smittas av 
coronaviruset. 
– Vi är rädda för deras skull, inte 
för vår egen, säger Daliba Lazkani. 
Gekås vd Boris Lennerhov märker 
av att flera regioner har infört 
hårdare restriktioner. Under 
höstlovsveckan har det varit 35 
000–40 000 färre besökare än 
vanligt. 
– Det märktes direkt att många 
avstår från att komma hit. Vi får 
en hel del avbokningar på vårt 
hotell. Jag kan inte säga att alla är 
bra på att hålla avstånd men de 
flesta är det. Men är man orolig 

tycker jag att man ska stanna 
hemma, säger han. 
Max 3 500 besökare får vara inne i 
varuhuset samtidigt. Halland har 
inte infört några lokala 
restriktioner än, men det kan 
komma redan nästa vecka. 
– Vi för en dialog med 
Folkhälsomyndigheten angående 
att vi har en oroväckande 
utveckling av smittspridningen i 
länet. Men det är i så fall ett beslut 
som fattas nästa vecka, säger 
Maria Ryberg Mo, 
smittskyddsläkare i Halland. 
Maria Ryberg Mo säger att de inte 
kunnat spåra någon större 
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smittspridning till några stora 
köpcentrum i länet eller i detta fall 
Gekås. 
Vad anser du som smittskydds-
läkare om att besöka stora 
varuhus och köpcentrum? 
– Som smittskyddsläkare tycker 
jag inte att man ska vara ute och 
röra sig bland folk. De råd som 
finns syftar till att minimera 
sociala kontaktytor. I linje med 
det är det inte att rekommendera 
att göra det, säger Maria Rydberg 
Mo. 
– Men det finns inget förbud mot 
att röra sig ute i samhället, utan 
man ska följa råden sedan tidigare 

om att undvika stora 
folksamlingar. Man får 
naturligtvis bedöma hur stor 
risken är i olika typer av 
verksamheter. 
Boris Lennerhov säger att man i 
dagsläget inte övervägt att stänga 
verksamheten.  
– Vi har haft två av 1 600 
anställda som testats positivt för 
corona och de har inte varit och 
jobbat under tiden. Det har gått 
väldigt bra hittills, peppar peppar, 
säger Boris Lennerhov. 
– Skulle det visa sig att tio av våra 
anställda i morgon testas positivt 
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skulle jag besluta att stänga 
varuhuset. 
Han förstår att folk reagerar på att 
Gekås får vara öppet när andra 
tvingas stänga ner. 
– Det handlar om att de omfattas 
av ordningslagstiftningen. Det är 
väldigt komplext och jag förstår 
deras frustration. Jag kan bara 
hålla mig till de restriktioner som 
vi omfattas av, säger Boris 
Lennerhov. 
Morabon Molly Classon sitter 
borta vid kassorna där det inte är 
så mycket folk. Hon trodde inte 
att det skulle vara så mycket folk 
på varuhuset i dag. 

– Vi tänkte inte på att det var 
höstlov, det var dumt. Jag har lite 
ångest nu. Jag tycker ändå att de 
flesta håller avstånd men det finns 
också de som inte gör det, säger 
hon. 
Hon ska på babyshower för en 
väninna och har lite presenter, 
julklappar och hästgrejor i 
vagnen.  
– Det är ju inte för min skull jag är 
orolig. Det är för att man ska råka 
smitta någon annan. Jag jobbar 
själv som timvikarie inom 
hemtjänsten och det är klart att 
man är orolig över att ta med sig 
något hem, säger Molly Classon. 
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William Wallin och Daniel Hertz 
från Hönö packar ihop sina varor 
för dagen. 
– Det kanske inte var jättesmart 
att åka hit när man ser att 
smittspridningen ökar. Det är 
skillnad på de som bor nära, de 
måste ju få handla, säger Daniel 
Hertz. 
Många av besökarna som DN 
pratar med säger att de övervägt 
att inte åka till Ullared nu när 
smittspridningen ökar. 
– Vi tänkte först att vi inte skulle 
åka hit. Men vi hade vänt om vi 
märkt att det var mycket folk. Vi 
var här tidigt för att slippa så 

mycket folk och går nu när folk 
kommer, säger Pia Jägvald från 
Laholm. 
Ellinor Svensson 
Fakta. Gekås

Varuhuset tar normalt in max 8 
000 besökare i taget, under 
coronapandemin har man beslutat 
om max 3 500. 
På 45 000 kvadratmeter har man 
enligt Boris Lennerhov räknat ut 
att alla besökare ska ha cirka 13 
kvadratmeter var för att 
restriktionerna ska kunna hållas. 
Från och med mars i år införde 
Gekås att alla anställda ska 
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stanna hemma om någon i 
hushållet uppvisar covid-19-
symtom. 
Varannan kassa hålls öppen för 
att besökarna ska kunna hålla 
avstånd till varandra. 

Simhallarna 
stänger – men 
politikerna 
måste träffas
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Göteborg. Göteborgs stad 
stänger sina kommunala 
simhallar och gym. Men 
politikerna har ett dilemma – 
trots pandemilarmen måste 
budgeten klubbas. Men en 
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fungerande digital teknik för att 
fatta beslut på distans saknas  
På fredagen vårdades 80 personer 
med covid-19 på Västra 
Götalandsregionens sjukhus, 
varav åtta på iva-avdelningar. Det 
är i nivå med torsdagens siffror. 
Kommunstyrelsens ordförande 
Axel Josefson (M) ledde ett extra 
gruppledarmöte.  
– På torsdagen träffade vi 
länsstyrelsen och vi ser en kraftigt 
ökad smittspridning här i 
Göteborg, den måste vi ta på 
djupaste allvar, säger Axel 
Josefson. 

Han säger att kommunens 
förvaltningar har fått i uppdrag att 
till på torsdag nästa vecka 
återrapportera om hur man 
anpassar verksamheten efter 
Folkhälsomyndighetens nya 
riktlinjer.  
På fredagen meddelade Västra 
Götalandsregionen att den skjuter 
upp det fullmäktigesammanträde 
som skulle hållas kommande 
måndag–tisdag för att besluta om 
den uppdaterade detaljbudgeten.  
Kommande torsdag är det 
meningen att Göteborgs stad ska 
debattera och besluta om 
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budgeten. Det mötet är svårare att 
skjuta upp, anser Axel Josefson. 
– Regionen har ju redan fattat sitt 
huvudsakliga budgetbeslut, men 
det har inte vi. Vi måste fatta 
beslut om budgeten, 
verksamheterna kan inte planera 
annars. Så det är inte helt enkelt 
att flytta på vårt sammanträde. 
Men kanske får vi se över antalet 
deltagare på plats. 
De senaste månaderna har 
Göteborgs fullmäktige hållits i 
halverad storlek och utan normala 
voteringar. Planen har varit att 
samtliga 81 ledamöter ska kunna 
vara på plats nu på torsdag, och 

därför har man bytt från 
Börshuset till Lindholmen 
Conference Centre som har en 
mycket stor lokal. 
Fullmäktiges ordförande, Anneli 
Rhedin (M) är dock nu, med tanke 
på det försämrade smittoläget i 
Göteborg, osäker på hur man ska 
göra. 
– Jag ska inte föregripa mötet på 
måndag, men ett fullmäktige av 
något slag kommer vi att hålla på 
torsdag som jag ser det. Vi 
behöver senast den sista 
november ha fattat beslut om 
taxor och annat. 
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Flera stora politiska möten hålls 
numera digitalt. Men fullmäktige i 
Göteborg har inte teknik färdig för 
det ännu. 
Lars Näslund 
lars.naslund@dn.se 

Bröstimplantat 
kopplas till 
cancerform
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

En expertkommitté inom EU har 
hittat ett samband mellan 
texturerade bröstimplantat och en 
ovanlig cancerform. 
Det är EU:s vetenskapliga 
kommittén för hälso- och 
miljörisker och nya risker 
(Scheer) som har undersökt 
kopplingen mellan bröstimplantat 
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och en form av cancer som kallas 
ALCL, eller BIA-ALCL när den 
förekommer nära ett implantat. 
I ett preliminärt utlåtande skriver 
Scheer att sambandet tycks vara 
begränsat till texturerade 
bröstimplantat – alltså implantat 
med en skrovlig yta. Texturerade 
bröstimplantat föredras ofta 
eftersom de rör på sig mindre än 
släta implantat. 
Trots de nya rönen planerar inte 
Läkemedelsverket att förbjuda de 
texturerade implantaten, utan 
väntar in ytterligare studier. 
Anledningen är främst att fallen 

är så få i Sverige, och att ingen 
ökning noterats. 
TT 
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Hyresgäst 
rökte i 
allergihus – 
sägs upp
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Hyresgästen i Malmö tog en rök 
på sin inglasade balkong – trots 
att det är ett så kallat allergihus 
där det råder rökförbud. Men 
grannarna kartlade rökvanorna 

och nu sägs mannen upp, 
rapporterar Hem och Hyra. 
Hyresnämnden har i och med 
uppsägningen fått bevisning i 
form av fotografier och en logg 
över mannens rökvanor, med 
klockslag och datum noggrant 
antecknat. 
Hyresgästen hävdar att han bara 
rökt tre cigaretter om dagen, samt 
att hans inflyttning i det så kallade 
allergihuset berodde på att han 
blev erbjuden en fin lägenhet. Den 
äldre mannen har fått tillsägelser 
av både grannar och hyresvärd, 
och har dessutom fått erbjudande 
om lägenhet i hus som inte är 
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anpassade för allergiker – något 
som han avböjt. 
Hyresnämnden kommer nu att 
avgöra uppsägningen. 
TT 

Polisen ökar 
bevakning av 
franska 
intressen
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Polisen har utökat bevakningen 
kring platser med anknytning till 
Frankrike i Stockholm efter den 
misstänkta terrorattacken i Nice, 
rapporterar Aftonbladet. 
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Enligt uppgifter till tidningen har 
polisen beslutat om en så kallad 
särskild händelse. Det bekräftas 
inte av polisen, som däremot 
säger att bevakningen av vissa 
platser med koppling till 
Frankrike har utökats. 
– Vi håller koll och har ökat den 
allmänna bevakningen av sådant 
som kan vara av franskt intresse, 
mer än så kan jag inte säga, säger 
Stockholmspolisens 
presstalesperson Eva Nilsson till 
Aftonbladet. 
TT 

56
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

hummertinor anmäldes stulna i 
Lysekil i mitten av oktober i vad 
som beskrivs som den största 
stölden hittills i år. Även 
humrarna stjäls. Från hela 
Bohuslän kommer anmälningar 
om stölder, från såväl fiskare som 
privatpersoner. Totalt sedan 
hummerpremiären den 21 
september har enligt 
Bohusläningen 17 anmälningar 
gjorts till polisen om fiskeredskap 
och skaldjur som försvunnit.TT 
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Ost återkallas 
efter 
listeriautbrott
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Falbygdens ost återkallar getost, 
skriver de i ett pressmeddelande. 
Detta efter att listeria upptäckts 
hos det tillverkande mejeriet. 
Osten det rör sig om är Getost i 
rulle 23% under varumärket 
”Falbygdens rekommenderar”. 
TT 

Utgivare döms 
för hets mot 
folkgrupp
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Marcus Hansson, ansvarig 
utgivare för nazistiska Nordiska 
motståndsrörelsens sajt 
Nordfront, döms av Falu tingsrätt 
för hets mot folkgrupp, efter att en 
artikel som uttryckt missaktning 
för homosexuella publicerats på 
sajten. 
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I artikeln, som handlar om NMR:s 
protestaktion mot en prideparad i 
Ludvika, anklagas homosexuella 
för att vara ”pedofilvurmare”, 
enligt tingsrättens bedömning. 
Hansson frias dock för en annan 
publicering som han åtalades för, 
där en bild med texten ”HEIG 
ISEL”, anagram för ”SIEG HEIL”, 
syns. 
TT 

Greta 
Thunberg 
strejkar 
digitalt
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Greta Thunberg kommer att 
skolstrejka digitalt för klimatet 
under en period, meddelar hon på 
Twitter. Anledningen är de nya 
allmänna råden för Stockholm. 
”Situationen blir värre”, skriver 
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tonåringen samtidigt som hon 
uppmanar alla att fortsätta ta 
hand om varandra och hjälpas åt 
för att platta ut den så kallade 
kurvan. 
TT 

Fallet med 
isolerade barn 
läggs ner
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Förundersökningen om de 
skånska barn som hållits isolerade 
från omvärlden och hållits borta 
från skolan läggs ner. Åklagare 
och polis har vidtagit en rad 
utredningsåtgärder men inte 
hittat några straffbara gärningar, 
enligt Åklagarmyndighetens 
pressmeddelande. 
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2018 omhändertogs fyra barn 
under 18 år av myndigheterna, 
sedan det visat sig att familjens 
totalt fem barn inte fått gå i 
skolan. Redan då inleddes en 
förundersökning, men den lades 
ner i september 2018. I mars i år 
återupptogs ärendet, men även 
denna gång har åklagaren kommit 
fram till att det inte kan antas att 
brott har begåtts. Föräldrarna har 
inte varit delgivna misstanke om 
brott. 
TT 

Två åtalas 
efter aktion på 
flygplan
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Två klimataktivister åtalas för 
brott mot luftfartslagen efter att 
de i juni i år försenade ett flygplan 
på väg från Göteborg till 
Stockholm, skriver Göteborgs-
Posten. 
De två männen gick på planet 
med övriga passagerare men 
vägrade sedan lyda kaptenens 
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order om att sätta sig ner och 
spänna fast säkerhetsbältena. I 
stället läste de upp ett tal om 
klimatkrisen och en protest mot 
att regeringen använder skatte-
pengar för att rädda flygindustrin. 
Männen sände den omkring fem 
minuter långa protesten direkt via 
internet innan vakter eskorterade 
dem ur planet. 
En av dem säger nu till GP att han 
anser att de två handlade i 
nödrätt. 
TT 

Fängelse för 
hets mot 
folkgrupp
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

En man i Östergötland har dömts 
till åtta månaders fängelse för hets 
mot folkgrupp, skriver Corren.se. 
Mannen, som är 50-årsåldern, 
skrev under 2018 en lång rad 
inlägg på en rysk sajt, varav 60 
enligt Linköpings tingsrätt är att 
betrakta som hets mot folkgrupp. 
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Inläggen ska enligt domstolen ha 
gjorts för att chockera och för att 
få uppskattning från likasinnade. 
Den dömde mannen nekar till 
brott. Han anser att inläggen var 
en del av ”en extremt svart 
humor” och menar att åtalet 
strider mot yttrandefriheten. 
TT 

Diagonala 
övergångsställ
en skapar 
lycka hos 
politiker
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Nu har det första diagonala 
övergångsstället i Stockholm 
invigts. Tanken är att det ska 
underlätta trafiken för gåenden 
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utan att störa andra trafikanter 
som bilister. 
Stockholms allra första diagonala 
övergångsställe invigdes under 
torsdagen. Redan under 
onsdagsnatten stod 
trafikborgarråd Daniel Helldén 
(MP) och målade de sista 
strecken.  
Idén kommer från storstäder som 
London och Tokyo, där diagonala 
övergångsställen är vanliga. 
Daniel Helldén har själv 
inspirerats av dessa 
övergångsställens effektivitet. 
– Jag har varit runt i världen och 
det är fascinerande att se. Det ett 

myller av folk som alla korsar 
gatan samtidigt och så plötsligt 
har alla kommit igenom snabbt, 
säger han. 
Ännu har endast korsningen -
Mäster Samuelsgatan/Regerings-
gatan invigts. Den andra platsen 
där det diagonala övergångsstället 
kommer dyka upp är Mikrofon-
vägen/Telefonvägen i södra 
Stockholm. 
Fram tills augusti år 2021 ska de 
nya övergångsställena testas. 
Målet är att skapa en säkrare 
trafik och öka framkomligheten 
för gåenden. Enligt Daniel 

956



Helldén var reaktionerna positiva 
under invigningen. 
– Det var en upplevelse att kunna 
gå på diagonalen, säger han. 
Trifeh Amini 
trifeh.amini@dn.se 

Kampanj ska 
hindra 
trängsel på 
kyrkogårdarna 
under 
allhelgona
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Under allhelgonahelgen 
besöker många sina 
närståendes gravplatser. Men 
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under pandemin uppmanas 
stockholmarna att tänka 
annorlunda. 
– Tänd ett ljus hemma eller 
besök gravplatsen en annan 
dag, föreslår bostads- och -
fastighetsborgarrådet Dennis 
Wedin (M). 
Under förra årets allhelgonahelg 
besökte 70 000 stockholmare 
Skogskyrkogården i Gamla 
Enskede – enbart på lördagen. I 
år befinner sig huvudstaden mitt i 
en pandemi och antalet covidfall 
har den senaste tiden ökat stadigt, 
enligt siffror från Region 
Stockholm. 

Dennis Wedin (M), bostads- och 
fastighetsborgarråd, framhåller 
därför att stockholmarna måste 
tänka annorlunda i år. 
– Det får inte bli sån trängsel i år. 
Vi behöver alla hjälpas åt. En 
viktig del är att folk kan ta sig till 
kyrkogårdarna andra dagar under 
veckan, säger han. 
För att undvika trängsel under 
årets allhelgonahelg har 
Stockholms stad, Region 
Stockholm och Svenska kyrkan 
gemensamt skapat en 
informationskampanj. 
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Dennis Wedin vill bland annat att 
stockholmarna ser på det mer som 
en allhelgonavecka. 
– Tänd ett ljus hemma eller besök 
gravplatsen en annan dag, föreslår 
han. 
Maria Hjortstorp är diakon och 
verksamhetsledare för 
samtalsmottagning på Gustaf 
Vasas församling. Hon menar att 
man kan hedra minnet av en 
förlorad närstående på andra sätt 
än genom att besöka just graven 
under allhelgonhelgen. 
– Man kan gå ut i naturen i 
närheten av graven och tända ett 
ljus där eller tända ett ljus 

hemma. Man träffar ju personen 
inom sig, så försök skapa en miljö 
där du kan ge utrymme åt att 
hedra minnet, säger hon. 
Döden har kommit nära många av 
oss under pandemin och Maria 
Hjortstop menar att det är viktigt 
att ha någon att prata med om det 
som sker. 
– Många blir panikslagna. Att få 
prata med nån som har tid att 
lyssna och få hjälp med sina 
tankar skapar hopp, mod och 
trygghet, säger hon. 
Även SL har vädjat om att man 
ska undvika att planera besök på 
kyrkogårdarna till just denna helg. 
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För att undvika trängsel i 
kollektivtrafiken kommer SL att 
ha extrainsatt trafik mellan 
Gullmarsplan och Skogs-
kyrkogården under helgen. 
– Vi uppmanar folk att sprida ut 
resorna till minneslundar och 
andra platser över veckan, säger 
Claes Keisu pressansvarig på SL. 
Enligt Dennis Wedin handlar det i 
slutändan främst om att ta eget 
ansvar. 
– Vi står för ett allvarligt läge. Då 
måste vi ta ett eget ansvar. 
Trifeh Amini 
trifeh.amini@dn.se 

Allhelgonahelgen innehåller två 
helgdagar. 
Alla helgons dag är en rörlig 
helgdag som firas den lördag som 
infaller mellan den 31 oktober och 
den 6 november. I år infaller Alla 
helgons dag den 31 oktober. 
Alla själars dag firas dagen efter 
alla helgons dag, på söndagen. 
Traditionellt är det på alla själars 
dag man minns och hedrar sina 
döda närstående. 
Allhelgonadagen infaller alltid den 
1 november men är inte längre en 
helgdag. 
Vid allhelgonahelgen tänder vi 
ofta ljus på gravarna eller i 
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minneslundar för att minnas 
avlidna släktingar. 
Källa: Svenska kyrkan 

Jan Myrdal är 
död – blev 93 
år
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Författaren och debattören Jan 
Myrdal var lika produktiv som 
kontroversiell. Under sitt liv 
skrev han omkring 90 böcker. 
På fredagsmorgonen avled han 
på Varbergs sjukhus, 93 år 
gammal.  
Efter att ha vistats ett par dagar 
på sjukhus i Varberg med 

961



förmodad blodförgiftning avled 
Jan Myrdal på fredagen. 
Dödsfallet bekräftas av Lasse 
Diding, nära vän och grundare av 
Jan Myrdal-sällskapet. 
– Han var försvagad och väldigt 
trött det sista halvåret. För någon 
månad sedan ramlade han och 
fick åka till sjukhus. Sedan dess 
har han varit hemma, men haft 
hemtjänst för första gången i livet. 
Sedan blev han dålig igen och i 
förrgår kväll skickades han till 
sjukhuset, där han nu har somnat 
in, säger Diding.  
Jan Myrdal föddes 1927 som son 
till de socialdemokratiska 

politikerna Alva och Gunnar 
Myrdal. Uppväxten tillbringade 
han till stor del hos farföräldrarna 
på en gård i Södermanland. 
Skolgången kantades av konflikter 
och kvarsittningar. 17 år gammal 
blev han, utan godkända 
skolbetyg, anställd som journalist 
på Värmlands Folkblad. Ett par år 
dessförinnan hade han gått med i 
Sveriges kommunistiska 
ungdomsförbund.   
Det litterära genombrottet kom 
1963 med reportageboken 
”Rapport från en kinesisk by”. 
Den och andra texter gjorde 
honom till en central röst inom 
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den radikala vänsterrörelsen i 
Sverige på 60- och 70-talen.  
Myrdal var mycket produktiv och 
hann under sitt liv ge ut närmare 
90 boktitlar, flera av dem var 
resereportage från länder som 
Afghanistan, Albanien och Indien. 
Ibland skrev han tillsammans 
med Gun Kessle som han också 
var gift med under drygt fyra 
decennier. 1971 var han med och 
startade tidskriften ”Folket i bild/
Kulturfront” som också blev en 
plattform för hans egna krönikor. 
Själv benämnde han sig hellre 
”skriftställare” än författare eller 
opinionsbildare. 

De självbiografiska böckerna hör 
till de mest lästa i författarskapet. 
Jan Myrdal var stilbildande inom 
det som senare skulle kallas 
autofiktion men som han själv 
kallade jagböcker. Särskilt 
skildringarna av uppväxten har 
rönt stor uppmärksamhet. I 
trilogin som inleds med boken 
”Barndom” från 1982 skildrar han 
livet på landet hos sin farmor och 
farfar och konflikterna med de 
egna berömda föräldrarna 
Myrdal. Pappa Gunnar utmålas i 
böckerna som en mobbare som 
kallar sin son för tjockis inför 
hans vänner, och mamma Alva, 
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barnpsykologen, som en hycklare 
som mest är intresserad av sin son 
som studieobjekt.  
Jan Myrdal tog ofta ställning i 
frågor om internationell politik. 
För sina texter om och från Pol 
Pots Kambodja där han vägrade 
erkänna att röda khmererna – 
som han betraktade som en 
antiimperialistisk bonderörelse – 
begick folkrättsbrott fick han 
mycket uppmärksamhet och 
mycket kritik. Liksom för hans 
uttalande om händelserna på 
Himmelska fridens torg 1989 där 
militären öppnade eld mot och 
dödade flera studenter som 

demonstrerade för yttrandefrihet 
och demokrati. Myrdal menade 
att militärens ingripande var 
nödvändigt för att bevara Kinas 
och Östasiens politiska stabilitet. 
Det ledde till en konflikt inom 
svenska PEN-klubben. Flera 
medlemmar, däribland Per 
Wästberg och Agneta Pleijel, 
krävde att Myrdal skulle uteslutas 
ur föreningen.  
Även politiska frågor inom landet 
engagerade honom. 2006 
undertecknade Myrdal uppropet 
”Bevara äktenskapet” – en 
kampanj mot samkönade 
äktenskap som initierades av 
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bland annat katolska kyrkan. 
Senare, i en artikel i FiB/
Kulturfront, tillbakavisade han 
anklagelserna om homofobi. Efter 
debatten om Bokmässan 2016 
valde Myrdal att publicera sig i 
den radikalnationalistiska 
tidningen Nya Tider och åkte även 
på konferens med tidningens 
chefredaktör Vávra Suk.  
Hans sista roman ”Ett andra 
anstånd” utkom 2019. Den är en 
avslutning på jagserien och 
handlar bland annat om 
otroheter, svek och impotens.  
Under senare delen av sitt liv 
bodde Jan Myrdal i Varberg. Han 

var gift fyra gånger men de sista 
åren levde han ensam och 
efterlämnar sig ett bibliotek med 
50 000 titlar. Jan Myrdal blev 93 
år gammal. 
Mohamed Yussuf 
mohamed.yussuf@dn.se 
Sandra Stistkalo 
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Jan Myrdal var en 
intellektuell 
fyrbåk – och hans 
egensinne det 
största i Sverige
LÖRDAG 31 OKTOBER 2020

Författaren och debattören Jan 
Myrdal blev 93 år. DN:s Lars 
Linder minns en man som 
länge framstod som den 
svenska vänsterns tydligaste 
riktmärke, men som kanske 
främst kommer att bli 

ihågkommen för sina 
självbiografiska romaner. 
Framstående intellektuella med 
en skarp profil kan fungera som 
fyrbåkar i offentligheten. Fasta 
punkter att navigera efter i 
samtidsdebattens osäkra vatten; 
ljus att styra mot eller hålla undan 
ifrån. 
Jan Myrdal var inte bara 
orubbligast av dem alla, han var 
också uthålligast: i mer än sex 
årtionden sågs hans fasta röda 
sken långt om babord. Länge, från 
tidigt 60-tal till sent 70-tal, 
framstod han som den nya 
svenska vänsterns kanske främsta 
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ideologiska riktmärke, men när de 
politiska farlederna efterhand 
ändrade riktning kom hans ljus 
att avlägsna sig allt längre mot 
horisonten.  
Att ändra uppfattning i en 
föränderlig värld var inte hans 
stil. 
Dagsdebatten var nu bara en del 
av den ständigt skrivande Jan 
Myrdals arbetsområde, och det är 
sannolikt inte den som 
eftervärlden främst kommer att 
minnas honom för. Hans 
självbiografiska romaner och hans 
jaguppgörelser, möjligen också 
några av reportageböckerna från 

Asien och Latinamerika har 
däremot förutsättningar att bli 
lästa länge. 
Jan Myrdals liv var ett slags avig 
folkhemssaga, omsorgsfullt 
återberättad främst av honom 
själv i bok efter bok. 
Hans djupt kända avoghet mot 
makten och samhällsordningen 
grundlades redan i 
föräldrahemmet. Han var barn till 
två av det moderna Sveriges mest 
lysande arkitekter, Gunnar och 
Alva Myrdal, och hans tidiga 
revolt mot deras tidsenliga och 
rationellt välanpassade familjesyn 
övergick sömlöst i en livslång 
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opposition mot allt han såg som 
förljuget i det svenska politiska 
och kulturella etablissemanget; i 
förlängningen mot hela den 
rådande världsordningen.  
Som liten var han intellektuellt 
oerhört brådmogen men också 
svåranpassad, i dag skulle han 
förmodligen ha kallats 
särbegåvning. Han hamnade 
ständigt i konflikt med sina 
uppfostrare och lämnade skolan i 
trotsigt förakt mot de i hans ögon 
grunda och ideologiskt präglade 
allmänkunskaper som kallades 
bildning. 

Han var en frenetisk bokslukare 
och bestämde sig tidigt för att bli 
författare, hans stora förebild var 
August Strindberg – även hans eld 
skulle bli den största i Sverige. 
Men länge blev han refuserad av 
förlagen. 
På 1950-talet gav han sig ut på 
resor i Asien och Latinamerika, 
och genombrottet kom med 
reportageboken ”Rapport från 
kinesisk by” 1963. Metoden att 
närstudera ett land i Tredje 
världen låg helt rätt i 
avkolonialiseringens tid och blev 
snabbt stilbildande för andra 
resande författare. Året efter kom 
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den uppfordrande boken 
”Samtida bekännelser av en 
europeisk intellektuell”, ett slags 
Sartre på svenska där Jan Myrdal 
äcklat gick till rätta med sig själv 
och de intellektuella i väst som 
bar på insikter om världen men 
inte använde dem till att också 
förändra den. 
De två böckerna fick stor 
uppmärksamhet både i Sverige 
och utomlands, och sedan han 
engagerat sig i Vietnamrörelsen 
och börjat publicera spalten 
”Skriftställning” i Aftonbladet blev 
han den unga vänsterns fixstjärna. 
Oräkneliga var de möten och 

demonstrationer där han eldade 
deltagarna med sin 
malmklingande röst på ett bibliskt 
färgat språk. 
I början av 1970-talet var han en 
av grundarna till den radikala 
tidningen Folket i Bild/Kultur-
front som under några år hade ett 
stort genomslag, särskilt sedan 
den avslöjat den hemliga, statliga 
organisationen IB och dess 
spionage på svenska medborgare. 
Tidningen har sedan dess levt ett 
tynande liv men ges ut än i dag, 
och ända fram till 2019 
publicerade Jan Myrdal 
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regelbundet sina skriftställningar 
där. 
I början av 1980-talet erövrade 
Myrdal en vidare läsekrets med 
sina barndomsskildringar, 
framför allt ”Barndom”, som ger 
en skarp och levande bild av en 
familj sedd genom barnets ögon. 
Pojken Jan missuppfattas totalt av 
sina föräldrar, och det mesta av 
debatten kring boken kom att 
handla om framställningen av 
Alva och Gunnar Myrdal som kallt 
oförstående vuxna. Många såg 
den som ett överlagt 
karaktärsmord. 

Och lika lite som Jan svek 
erfarenheterna hos det känsliga 
barn han en gång var, lika lite 
svek han sin ungdoms präglande 
och befriande insikter, 
psykoanalysens, marxismens, 
kommunismens. I dem fann han 
det stränga tänkande och 
genomskådande förnuft som 
skulle göra världen ny. 
Han utvecklade en sorts 
vänsterpopulistisk världsbild där 
herrarna genom hela historien 
står mot folket, sanningen mot 
maktens falska medvetande, 
reaktionen mot befrielsen, 
kapitalet mot arbetarna. Det kalla 
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krigets dualistiska världsbild 
passade honom väl, han förblev 
den trogen och i kampen mot 
huvudmotståndaren, 
världsimperialismen, var alla dess 
fiender möjliga vänner.  
Lika illojalt kritisk som Jan 
Myrdal förhöll sig till överheten i 
Väst, lika överslätande lojal blev 
han följaktligen mot 
kommunismens makthavare, 
särskilt de maoistiska. Han talade 
svävande om stalinismens 
övergrepp, och i sina för övrigt så 
detaljrikt redovisande böcker från 
Kina på 60-talet och Kambodja på 
70-talet bortsåg han obesvärat 

från de miljontals offer som krävts 
i Det stora språnget och på 
Dödens fält. 
Sådant gjorde att allt fler 
misstrodde honom och övergav 
hans farvatten, efterhand blev det 
också allt svårare, särskilt för 
yngre generationer, att alls förstå 
hans ståndpunkter – som när han 
ifrågasatte homosexuellas 
rättigheter eller försvarade 
Marine le Pen i Frankrike. Han 
fick alltmer suspekta 
sängkamrater, och när han 2016 
publicerade sig i den 
högerextrema tidskriften Nya 
Tider blev det för mycket även för 
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många av hans dittills trogna 
anhängare. 
Till och med det välvilliga Jan 
Myrdalsällskapet, som tagit hand 
om hans imponerande bibliotek 
och varje år delat ut två priser – 
med Myrdals typiska sinne för 
provokation uppkallade efter 
Lenin och Robespierre – lyckades 
han emellanåt hamna i bitter 
konflikt med. För det var också 
sådan han var, författaren Anders 
Ehnmark sa någon gång att Jan 
Myrdal inte bara ville ha rätt – 
han ville ha rätt ensam. 
Åtminstone hans egensinne blev 
det största i Sverige. 
Lars Linder 
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Tillägg 
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" Las-frågan splittrar väljarna
DN ONSDAG 4 NOVEMBER 2020

Arbetsgivaren bör få välja mer fritt vem som sägs upp vid arbets-
brist, anser en majoritet av de svarande i en mätning från DN/
Ipsos. Men frågan splittrar väljarna. Bland tjänstemännen finns 
starkt stöd för förändringarna medan LO-arbetarna försvarar 
principen sist in, först ut.

Anställningsskyddet är frågan som kan kasta ut Sverige i en 
regeringskris och tvinga väljarna att gå till valurnorna i ett extraval. 

Enligt januariavtalet ska arbetsrätten reformeras, ett krav som 
Centerpartiet och Liberalerna tvingade igenom i förhandlingarna om 
regeringsmakten med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men 
Vänsterpartiet hotar med att rikta ett misstroende mot statsminister 
Stefan Löfven om förslagen läggs fram. De tre partierna i 
högeroppositionen har sagt sig vara villiga att hjälpa till med att sänka 
regeringen.

En undersökning från DN/Ipsos visar att nästan hälften av de svarande 
är positiva till att ge arbetsgivaren möjlighet till fler undantag än i dag 
från turordningsreglerna när personal behöver sägas upp på grund av 
arbetsbrist. I frågeställningen i enkäten villkoras detta med att de 
anställda i gengäld ska erbjudas löpande kompetensutveckling. Det är 
så frågan har diskuterats både mellan arbetsmarknadens parter och i 
den utredning som lämnat förslag till ny lagstiftning.

En dryg tredjedel vill däremot hålla fast vid den nuvarande 
huvudprincipen att anställningstid ska fälla avgörandet, ofta formulerat 
som ”sist in, först ut”.

Åsikterna går tydligt isär mellan olika grupper. Bland storstadsbor, 
högutbildade och medlemmar i akademikerfacket Saco är det uppemot 
60 procent som ser positivt på fler undantag. Även tjänstemannafacket 
TCO:s medlemmar lutar åt det hållet.

Lågutbildade, boende utanför de större städerna och arbetare lutar 
tydligt åt andra hållet. Exempelvis är det bara runt en av tre som 
bejakar undantag från ”sist in, först ut” bland de som tillhör LO-
kollektivet och de som inte har gått mer än grundskola.

Nicklas Källebring är opinionsanalytiker på Ipsos.
– Det uppenbart att tjänstemannafacken har en majoritet av 
medlemmarna bakom sig för den uppgörelse som har träffats med 
arbetsgivarna. På samma sätt är flertalet av LO-medlemmarna för 
nuvarande ordning. Ser man fackföreningarna som företrädare för 
medlemmarnas viljor så är det ganska naturligt parternas förhandlingar 
landade som de gjorde och att LO ställde sig utanför, säger Nicklas 
Källebring.

Striden mellan riksdagspartierna har alltså gått så långt att själva 
regeringsmakten står på spel, men bland väljarna är frågan inte alls så 
betydelsefull. 35 procent svarar att den är betydelselös eller inte 
särskilt viktig för deras partival. Andelen som uppger att anställnings-
skyddet är avgörande summerar till 6 procent.

Här finns dock skillnader mellan de olika partiernas sympatisörer.
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Allra viktigast är lagen om anställningsskydd (las) för V-väljarna: 71 
procent uppger att den är viktig eller helt avgörande. Även S-väljarna 
tillmäter frågan stor betydelse, om än inte i samma grad som 
vänsterpartisterna.

De som röstar på Centern och Liberalerna, partierna som driver på 
reformen, är inte på långa vägar lika engagerade. Bland L-väljarna 
uppger ingen att las-frågan är avgörande för deras partival. Ungefär 
två tredjedelar av dem ser den som betydelselös eller inte särskilt 
viktig. 

För centerpartisterna är las inte heller avgörande för valet av parti men 
deras engagemang är något större än L-väljarnas. Fyra av tio ser den 
som viktig, mot tre av tio bland Liberalernas sympatisörer.
– Vänsterpartiet har ett väldigt tydligt stöd från sina väljare för att 
driva frågan hårt. För Centern och Liberalerna å andra sidan finns inte 
alls samma tryck från de egna väljarna, säger Nicklas Källebring.

Hans Rosén
hans.rosen@dn.se"

"Bakgrund.
Enligt januariavtalet mellan S, MP, C och L ska lagen om 
anställningsskydd göras om ”genom tydligt utökade undantag från 
turordningsreglerna”.

Arbetsmarknadens parter (LO, PTK och Svenskt näringsliv) har 
inte lyckats komma överens alla tre om nya regler. Då ska enligt 
januariavtalet nya lagar stiftas utifrån den utredning som gjorts i 
frågan. Utredningen har dock dömts ut som ”obalanserad” av 
Socialdemokraterna.

Det finns däremot en överenskommelse mellan Svenskt näringsliv 
och tjänstemannafacken i PTK. Både regeringen och C och L har sagt 
att den kan vara utgångspunkten för den nya lagstiftningen.

Vänsterpartiet är motståndare till förändringarna och hotar med att 
väcka misstroende mot statsminister Stefan Löfven (S) om förslagen 
läggs fram.

Så gjordes undersökningen:
DN/Ipsos har gjort intervjuer med 1226 röstberättigade väljare. 420 
intervjuer gjordes digitalt via sms med svarslänk med ett slumpmässigt 
urval. 806 intervjuer gjordes digitalt med ett kvoturval från en slump-
mässigt rekryterad webbpanel. "
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"Hans Strandberg: Löneavtalet kan öka 
spänningen inom LO
DN ONSDAG 4 NOVEMBER 2020

Kommunal har enats om lönerna med kommuner och regioner 
efter en förhandling som kunde ha slutat med strejk. Facket får 
betala med ett extralångt avtal, men har vunnit framgångar som 
ökar spänningen inom LO, skriver DN:s Hans Strandberg.

1. Vilka omfattas av avtalet?
Det omfattar alla som berörs av det avtal, Sveriges enskilt största, 
Kommunal tecknar med SKR och Sobona, de kommunalt och regio-
nalt ägda bolagen. Här finns undersköterskor, vårdbiträden, barn-
skötare och brandmän.

2. Vad ger avtalet de anställda?
Det ger 5,4 procent under 29 månader, vilket är det märke som facken 
och arbetsgivarna inom industrin satte i helgen. Men dessutom har 
Kommunal fått igenom 0,6 procent extra årligen för yrkesutbildade 
inom vård, skola och omsorg. Det är högre än den halva procent som 
låg i utgångsbudet.

Avtalet innebär också två timmar kortare arbetstid i veckan för de som 
jobbar ständig natt, och den som har en osäker anställning ska snabba-
re få fast jobb. Kommunal fick inte igenom retroaktiva löneökningar, 
avtalet gick egentligen ut i våras, men alla som berörs av avtalet får 5 
500 kronor extra till jul. Ett tack för det arbete de gjort under 
pandemin, menar SKR.

3. Vad vinner arbetsgivarna?
Framför allt ett långt avtal, som har varit deras utgångspunkt i 
förhandlingarna. Det gäller till den 31 mars 2024. För det sista året har 

Kommunal förbundit sig att godta det märke som gäller då.

Kommunerna och regionerna har just nu överskott i ekonomin på 
grund av stora statliga tillskott. Men SKR betonar att åren framöver 
kan bli tuffa, bland annat på grund av en högre andel äldre, samtidigt 
som pandemin fortsätter att oroa. Nu får kommuner och regioner 
tydliga spelregler under flera år, vilket underlättar planeringen. Det 
handlar om att klara att hitta personal men också om att öka använd-
ningen av digitala hjälpmedel i äldrevården.

4. Varför har förhandlingarna varit så tuffa?
För att parterna stod så långt ifrån varandra. Arbetsgivarna ville från 
början ha enbart lokala avtal, inte några siffersatta centrala sådana. 
Kommunal har tagit hjälp av den allmänna opinionen under slagropet 
”nu har pandemins hjältar fått applåder, nu vill de ha pengar också”.

Det har skapat förväntningar och Kommunals ordförande Tobias 
Baudin erkänner att det funnits tillfällen då man ville resa sig och gå 
från bordet. ”Vi hade en strejkorganisation färdig, det hade bara varit 
att trycka på varselknappen.” På tisdagen var han dock nöjd med att 
det inte slutade så – ”pandemin fortsätter ju”.'

5. Det lönar sig alltså att gå sin egen väg, inte följa LO:s?
Kommunal ställde sig utanför LO:s traditionella samordning, som 
bland annat innehöll en gemensam låglönesatsning, när man inte fick 
igenom sina krav för de yrkesutbildade. Tobias Baudin undviker att 
svara direkt på DN:s fråga, men säger att visst är det ett problem med 
oenigheten. ”Vi har olika lönestrategier, vi vill premiera dem som vill 
vidareutbilda sig, men vi hoppas på fortsatta diskussioner inom LO”, 
kommenterar han.

Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se "  

976

mailto:hans.strandberg@dn.se


" Handels tar strid för lågavlönade kvinnor
DN TORSDAG 5 NOVEMBER 2020

Fackförbundet Handels varslar om strejk från nästa fredag. 
Orsaken är oenighet med arbetsgivarna om en låglönesatsning.
Varslet omfattar drygt 5 000 anställda på 24 företag runt om i 
Sverige. Nu tillsätts medlare i ett försök att avvärja konflikten.

Handelsanställdas förbund är ett av de större LO-förbunden med drygt 
130 000 medlemmar – där sex av tio är kvinnor. Förbundet avbryter nu 
sina förhandlingar med arbetsgivarorganisationen Svensk handel när 
det gäller två kollektivavtal – för butiker respektive lager och e-
handel. 

– Industriavtalet som sätter det så kallade märket innehåller bland 
annat en extra låglönesatsning för dem som tjänar mindre än 26 100 
kronor. Det är högst relevant för våra medlemmar, inte minst 
kvinnorna. Arbetsgivarna vill inte höja de allra lägsta lönerna enligt 
låglönesatsningen, därför tar vi strid, säger Handels ordförande Linda 
Palmetzhofer.

Följden blir att man nu varslar om ”total arbetsnedläggelse”, alltså 
strejk, på 24 företag från norr till söder. Närmare 1 500 anställda i 
butik och nästan 3 600 i lager och e-handel berörs.

Bland de företag som kommer att drabbas av strejken om den 
träder i kraft är Ikea Kungens kurva söder om Stockholm, Ica Maxi i 
Lin-köping, Grönsakshallen i Hässleholm, H&M i Borås och Icas 
stora lager i Järfälla norr om Stockholm.
– Vi har valt ut företag där vi har en rejäl facklig styrka samtidigt som 
vi vill ha balans mellan de företag som vi varslar, säger Linda 
Palmetzhofer.

Svensk handel har inför förhandlingarna bland annat pekat på den 
stora strukturomvandling som sker i branschen, den internationella 
konkurrensen och att många handelsföretag drabbats hårt av 
pandemin.

– Jag tror allmänheten förstår oss. Våra medlemmar har tagit enormt 
ansvar, de har stått mitt i smittan – många har jobbat mer än någonsin 
förut. Jag tror att gemene man tycker att det är rimligt att våra med-
lemmar får samma löneförhöjningar som i andra branscher.

Handels har i förhandlingarna också kämpat för att reglera den så 
kallade allmänna visstiden. Många medlemmar har osäkra jobb, och 
sällan heltid. Här har man enligt Palmetzhofer nått vissa framgångar:
– Men vi tar ju strid för en princip, så man måste säga att vi står långt 
från varandra. Men jag vill förstås att vi ska komma överens, och 
slippa gå ut i strejk.

Nu kommer en medlare att utses för att försöka hitta en kompromissl-
ösning som båda parter kan godta. Svensk handels vd Karin Johansson 
”vädjar” till motparterna att lösa frågan i ”konstruktiv anda”. 

– En strejk vore mycket olycklig, handeln befinner sig redan i ett 
allvarligt läge efter en lång tid av pandemi, säger hon till DN.

Svensk handel tycker att redan det ”märke” som sattes i det så kallade 
industriavtalet i helgen är tufft, 5,4 procents höjning på 29 månader.
– Det är en oerhört hög siffra, det var nästan så att man satte i halsen. 
Men vi har principen att följa efter industriavtalet.

Motparten anser att ni inte vill satsa på dem med lägst lön?

– Vi har inget emot låglönesatsningar, men industriavtalet är väldigt 
tydligt med att de 5,4 procenten ska rymma alla kostnader. Handels 
krav går utöver det.
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Karin Johansson pekar på att vissa delar av branschen har 
drabbats väldigt hårt av pandemin, till exempel dagligvaruhandeln 
längs med norska gränsen. Samtidigt visade DN nyligen att många 
Ica-handlare tjänar mycket pengar.

– Det är viktigt att slå fast att vi inte förhandlar bara för enskilda Ica 
Maxi-handlare, ett avtal måste kunna bäras av hela branschen. Vi har 
mängder av företag som precis har hunnit få upp näsan över vattenytan 
efter den här tuffa våren.

Hur oroade är era medlemmar för Amazons intåg?

– Det kommer att ytterligare öka prispressen, samtidigt som det kan 
hjälpa oss att förbättra våra logistikkedjor. Vi är för konkurrens, men 
den ska vara på lika villkor. Svenska handlare måste följa svenska 
säkerhetsregler för sina produkter, Amazon är en plattform där det kan 
säljas produkter från länder med lägre krav, säger Karin Johansson.

Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se "

"Förlorade arbetsdagar, årligt genomsnitt 2007–2019:
Sverige 16 894
Norge 102 499
Danmark 234 462
Finland 112 010
Källa: Medlingsinstitutet 

" Vem vill väl vara en surkärring som aldrig 
mer lär få jobb?
DN TORSDAG 5 NOVEMBER 2020

Det finns en teckning av konstnären Jan Stenmark som föreställer 
en kvinna som springer, bort från en stad. Ansiktet är förvridet av 
fasa. ”Det var ingen ensam galning. Det var hela Härnösand”, 
lyder bild-texten. Den här teckningen kommer för mig när jag 
läser vittnesmålen om hur en av Sveriges största 
restaurangprofiler har trakasserat, tafsat på och krävt sexuella 
tjänster av kvinnliga anställda.

Han har utnyttjat sin maktposition, och sin höga status. Men detta 
handlar inte bara om honom. Det handlar om ett helt kollektiv. För 
aldrig att han kunnat bete sig på det här sättet, så systematiskt, om inte 
de runtomkring hade understött honom. Jo, restaurangbranschen är i 
sig en tuff bransch, visst. Jargongen är på många ställen rå men 
ohjärtlig, kan jag själv intyga efter mina många år som servitris i 
mansgriseriets högborg, Paris. Men maken till vad som försiggått på 
denna svenska restaurang!

I tidningen ETC berättar källor om en ung tjej som började gråta efter 
att restaurangprofilen bitit henne i bröstet – och som därefter blev 
inkallad på möte med vd:n, restaurangchefen samt restaurangprofilen 
själv. Tre manliga överordnade, mot en ung utsatt tjej. Hon kom enligt 
källorna aldrig tillbaka till restaurangen. Och hon är bara en i mängden 
som råkat illa ut.
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”Det finns ingen du kan vända dig till”, förklarar ett vittne i Expressen 
(2/11). ”Gör man det blir svaret: Har du inte skinn på näsan är detta 
kanske inte en bransch för dig.” Skinn på näsan betyder på den här 
restaurangen, för det här kollektivet, motsatsen till vad det brukar, 
nämligen: låt honom hållas. Den som väl satt gränser ska ha betraktats 
som överkänslig och stel och tråkig. Det har också funnits en rädsla för 
att bli körd i branschen.

En kvinna säger i Expressen att hon fick nog, efter att 
restaurangprofilen flera gånger gett sig på henne: tryckt upp henne mot 
väggen och slickat henne på halsen, smugit sig på henne bakifrån och 
kört upp en hand under hennes tröja. Till slut sade hon ifrån. Det lät 
han folk veta. Nästa gång hon jobbade kom han in i köket, och frågade 
henne högt om han fick säga hej till henne eller om hon tänkte 
polisanmäla honom då? Hon beskriver hur alla skrattade.

I detta är den här restaurangprofilen lik så många andra före honom: 
De utnyttjar fräckt att människan är ett flockdjur, och att inte minst 
kvinnor sedan barnsben tränats i att ta socialt ansvar, att ta hand om 
andra, att tänka på stämningen. Och vem vill väl vara en surkärring 
som aldrig mer kommer att få ett jobb? Individen kan ta sig bort från 
sådana sammanhang. Till ett högt personligt pris, men ändå: bort. Det 
räcker dock inte. Alla sådana här osunda små kollektiv måste sprängas.

Lisa Magnusson
lisa.magnusson@dn.se "

" Därför gillar SD Trump
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Ibland ombeds makthavare att välja. Löjrom eller varmkorv? 
Deckare eller klassiker? Bruce Springsteen eller Carola?  Det är 
framför allt en rolig grej. En sak som är tänkt att lätta upp 
stämningen. Samtidigt säger svaren något om personen. Inte minst 
när det är allvar.

Som när Jimmie Åkesson (SD) i valet mellan Angela Merkel och 
Viktor Orbán kryssar i den senare. När han vägrar att välja mellan 
Emmanuel Macron och Vladimir Putin. Eller när partikollegan Mattias 
Karlsson, först på DN Debatt, sedan i Aktuellt, valde Donald Trump 
framför Joe Biden – bland annat med motiveringen att Trump har 
försökt stå upp för yttrandefriheten och satt frihetsbegreppet i centrum.

Svaren säger något. Inte bara om Karlsson, utan om Sverigedemo-
kraternas syn på frihet, där mätningarna talar sitt tydliga språk.

Strax efter presidentvalet 2016 förlorade USA sin ställning som 
fullvärdig demokrati, enligt Freedom House. Därefter har landet fallit i 
flera av kriterierna som används för att bedöma demokratins stabilitet, 
som oberoende domstolar, mänskliga rättigheter, mötesfrihet och 
pressfrihet.

Lika Orwellskt blir det när Karlsson talar om att Trump pekar på en 
inkluderande patriotism, där alla kan känna sig delaktiga. Det är en 
kontrast mot verkligheten i vilken Trump har ägnat de senaste åren åt 
att polarisera debatten, och den som lägger ihop de enskilda valen 
märker snart ett mönster.
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SD föredrar alltid den politiker som styr i auktoritär, antiliberal och 
odemokratisk riktning. Eller så vägrar företrädare att välja mellan en 
ärligt och en oärligt vald president. Vidare är SD ett parti som beklagar 
att Sverige inte är Ungern, vars premiärminister har sagt att ”den 
liberala demokratins era är över”. Och så undrar folk varför det finns 
ett motstånd mot att samarbeta med det här partiet.

Susanne Nyström
susanne.nystrom@dn.se "
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