Sven Wimnell 11 februari 2021:
Utrikes och inrikes DN-artiklar 31 januari6 februari 2021.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy13.pdf

1

Sven Wimnell 11 februari 2021:
Utrikes och inrikes DN-artiklar 31 januari- 6 februari
2021.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy13.pdf

16

Det är huvudsakligen människornas verksamheter som
styr utvecklingen i världen.

18

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

Innehåll:
Sida

23

Ansvarsområden

24

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

27

Folkmängd 2017 i världen

31

Kapitlet om Världen från Big Bang till början på mars
2020

32

EU-kommissionärerna

49

Klimatet och FNs mål för framtiden

53

Om SIDA

58

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

58

En balansakt mellan kungen och penningpåsen

61

Ateism är inte en livsåskådning.

4

Utrikes och inrikes DN-artiklar 31 januari -

6 februari 2021
5

Om samhällsplaneringens problem

6

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

6

Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas
begynnelse.

7

Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.

10
11

Utvecklingens krafter.
Systemet för mänskliga verksamheter.

14

Den fundamentala påverkanskedjan

2

64

65

Utrikes och inrikes DN-artiklar 31 januari 6 februari 2021
Utrikes DN-artiklar om USA 31 januari 6 februari 2021

103

Utrikes DN-artiklar 31 januari 6 februari 2021
utom USA

235

Inrikes DN-artiklar 31 januari - 6 februari 2021

236

Riksdagen och politiska partier

263

Statsrådsberedningen och statsministern

282

Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och
miljödepartementet.

314

Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedepartementet

426

Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med
digitalisering och energi

3

478

Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

782

Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdepartementet och kulturdepartementet. Med kulturella
verksamheter och idrott.

972

Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbetsmarknadsdepartementet och näringsdepartementet.

1016

Penningverksamheter hanteras av finansdepartementet
m fl.

1045

De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommunerna. - 1065

Utrikes och inrikes DN-artiklar
31 januari 6 februari 2021

4

Om samhällsplaneringens
problem

5

Sven Wimnells hemsida:

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

Mänskligheten har förändrats mycket sedan
tidernas begynnelse.

Samhällsplaneringens problem.Hur ska
man kunna förbättra världen ?

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.

På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en
redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens
problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som styr världen.
Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av
1960-talet.

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.

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.

Men regeringens huvuduppgift är de inrikes förhållandena.
Förbättringar både utomlands och Sverige kräver i första hand förbättringar av människornss kunskaper och väderingar. Och de måste
gälla alla kunskapsområden.

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)

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

De senaste bilagorna, som var för sig ofta redovisar aktuella saker
i alla de 129 delområdena. förtecknas i kronologisk ordning på
hemidan http://wimnell.com med den senaste allra överst.
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Människorna påverkar och påverkas genom verksamheter i fyra
olika roller i livet:

Människornas levnadsförhållanden och
utvecklingens krafter.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utvecklingens krafter.

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

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

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

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

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.

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

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

SW
SW
SW
SW
SW

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

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

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

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

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

SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW

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

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

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

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

61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.
64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW

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

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

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

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

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

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

SW 796/799 Sport, idrott o d.
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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.

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.

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

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).

Individernas inre verkligheter och deras viljor, politiken, de ekonomiska verksamheterna och de kulturella verksamheterna bildar alltså
fyra stora problemkomplex, som påverkar varandra i ständigt pågående påverkanskedjor.

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.

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

Man kan säga att individernas inre verkligheter och viljor idag på det
hela taget är olämpliga, hur ska man då kunna åstadkomma lämpliga
kulturella verksamheter? Bland de kulturella verksamheterna finns de
offentliga utbildningssystemen (grundskola, gymnasium etc) som
genom åratal av förändringar i teorin blivit tämligen bra, i Sverige. I
världen för övrigt finns många dåliga utbildningssystem eller inga alls.
Men utbildningssystemen är bara en liten del av alla kulturella
verksamheter. Verksamheter som påverkar individenas inre verkligheter och viljor finns också i alla andra kulturella verksamheter: i
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Sambandsforskningsverksamheter.
Samband och samordning mellan olika verksamheter

Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr utvecklingen i världen.

Naturforsknings- och matematikverksamheter.
Naturkunskap. Matematik. Astronomi, rymdforkning. Fysik. Kemi.
Geologi. meteorologi, hydrologi o d. Arkeologi o d. Biologi, ekologi,
naturgeografi, utvecklingslära, ärftlighet. Botanik, Zoologi.

Kunskaps- och värderingsverksamheter:
Samlade kunskaper och övergripande värderingar
Samhällenas arkiv, bibliotek och gällande kunskaper och värderingar.
Bl a Mänskliga Rättigheter.Kunskapsforskning. Överblickande
samhällskunskap. Lärdomshistoria.

Teknologiska/ ekonomiska verksamheter:
Allmänt om Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.

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.

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.

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. Mellanfolkliga centrala organ, FN, EU od.

Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
Opolitisk offentlig civil förvaltning.
Militära verksamheter. Fredsarbete.

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.

Handelsverksamheter.
Telekommuniationsverksamheter.
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Förlagsverksamheter o d.

Socialvård.

Transportverksamheter. Resebyrå. Lagringsverksamheter o d.

Äldre sociala miljöer.

Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
Allmän företankjgsekonomi. Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.

Vissa sociala miljöer. Bl a brott och kriminalvård m m

Marknadsförings- och reklamverksamheter o d.

Undervisning o d. Forskning.

Tillverkning av varor.

Sociala verksamheter i boendet.

Tillverkning / byggande av byggnader och anläggningar.

Verksamheter i allmänna grupper od.
Kulturella verksamheter:

Sport. Idrott od.

Allmänt om fysiska och sociala miljöer och konst och kultur

Språkvetenskap.
Litteraturvetenskap.
Skönlitteratur.

Övergripande formgivning av fysiska miljöer.
Klimatproblem. Jordens geologi. Växt- och djurvärd. Världsplaner.
Riksplaner. Länsplaner. Stadsplaner. Vägar, ledningar. Kvartersplaner.
Kulturvård.

Tidningar o d.

Formgivning av byggnader och anläggningar. Arkitektur.

Allmän geografi. Lokalhistoria. Reseskildringar.

Formgivning av föremål och ljud.
Skulptur. Museer. Konsutställningar. Konsthantverk. Bruksföremål.
Konstmåleri. Grafisk konst. Teckenkonst. Fotografi. Musik

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

Sociologi. Seder och bruk.
Film, radio, TV, offentliga fester m m. Teater. Opera. Konserter.
Revyer. konstdans, Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. lek. Spel.
Lotteri. Tips etc.
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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
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Ansvarsområden

Det viktiga är att staten får planeringar för de 6 stora regionerna som
de nu inte tycks ha och som behövs.

Kulturministern, utbildningsministern och forkningsministern i regeringen svarar för verksamhetsområdena 1-5, 8-9 och en stor del av 7.
Övriga ministrar svarar för område 6 och en liten del av 7.

Regeringen behöver ha en regionminister, oklart var, som kan hantera
regionerna. Det kan kanske vara klimat- och miljöministern som
omvandlas till klimat- och regionminister.

I omåde 6 sköts område 61 hälso- och sjukvård huvudsakligen av
regionerna och område 64 av kommunerna. I område 7 sköter
kommunerna områdena 71 och 72 och kulturministern områdena
73- 794 och 796-799. Det blir inte mycket kvar till de övriga
ministrarna huvudsakligen övergipande delar av 795.

De 6 regionstyrelserna ska styras av klimat- och regionministern, som
ska ha en rikspolitik som grund som ska innehålla statens krav på
regionernas och kommunernas fysiska och sociala miljöer. Länsstyrelserna som har lång tradition blir kvar för kontinuiteten och får tillsyn
över länen.

Kulturministern, utbildningsministern och forkningsministern har inte
hög hand om sina områden, beklagligt eftersom kunskaper och värderingar har stor betydele för demokratin.

Man ska få kvar självständigheten i kommuner och regioner och
samtidigt ha en statlig styrning med hjälp av de statliga regionstyrelserna.

I Sven Wimnell 7 januari 2021: Om stora regioner och regionstyrelser.
Debattartiklar. Utrikes och inrikes artiklar till 1 januari 2021.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy6.pdf
gjordes en genomgåg av regionerna med följande slutsats

Man kan skilja mellan planeringar och beslut. Planeringarna ska följa
processerna hur det var och är, kan bli och bör bli.
Kommunerna och de själständiga regionerna måste förbättras enligt
vad man lärt sig nu. Det som tillkommer är den statliga planeringen,
som lider av stor brist nu.

Slusats
Det kan vara lämpligt att ha
290 kommuner,
6 stora självständiga regioner,
21 länsstyrelser samt
6 statliga regionstyrelser för planering av verksamheter som rör
regionala förhållanden i de 6 stora områdena.

.

Regionstyrelserna kan ligga direkt under regeringen eller ha
myndighetskaraktär.
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Från regeringen.se 3 januari 2021
Mänkliga rättigheter

Amerika 3 januari 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afrika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angola
Burkina Faso
Burundi
Centralafrikanska republiken
Demokratiska republiken Kongo
Eritrea
Etiopien
Gambia
Kenya
Liberia
Mali
Moçambique
Niger
Nigeria
Republiken Kongo
Rwanda
Senegal
Somalia
Sudan
Sydafrika
Sydsudan
Tanzania
Uganda
Zambia
Zimbabwe
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Antigua och Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivia
Brasilien
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Dominikanska republiken
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Kuba
Mexiko
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Saint Christopher och Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent och Grenadinerna
Surinam
Trinidad och Tobago
Uruguay
USA
Venezuela

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asien och Oceanien 1 januari 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afghanistan
Australien
Bangladesh
Bhutan
Brunei
Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea)
Fiji
Filippinerna
Hongkong
Indien
Indonesien
Japan
Kambodja
Kina
Kiribati
Laos
Macau
Malaysia
Maldiverna
Marshallöarna
Mikronesien
Mongoliet
Myanmar
Nauru
Nepal
Nya Zeeland
Pakistan
Palau
Papua Nya Guinea
Republiken Korea (Sydkorea)
Salomonöarna
Samoa

Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Vietnam
Östtimor

Europa och Centralasien 3 januari 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Albanien
Andorra
Armenien
Azerbajdzjan
Belarus
Belgien
Bosnien-Hercegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Georgien
Gibraltar
Grekland
Irland
Island
Italien
Kazakstan
Kirgizistan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kosovo
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldavien
Monaco
Montenegro
Nederländerna
Nordmakedonien
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
San Marino
Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Tadzjikistan
Tjeckien
Turkiet
Turkmenistan
Tyskland
Ukraina
Ungern
Uzbekistan
Vatikanstaten
Österrike

Mellanöstern och Nordafrika 3 januari 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Algeriet
Bahrain
Egypten
Förenade Arabemiraten
Irak
Iran
Israel
Jemen
Jordanien
Kuwait
Libanon
Libyen
Marocko
Oman
Palestina
Qatar
Saudiarabien
Syrien
Tunisien
VästsaharaFrån regeringen.se Från http://
wimnell.com/omr36-39zzzzzzv.pdf

Kap Verde
Kenya
Komorerna
Kongo
Lesotho
Liberia
Madagaskar
Malawi
Mali
Mauretanien
Mauritius
Mocambique
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
Sao Tomé Och Principe
Senegal
Seychellerna
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Suan syd
Swaziland
Sydafrika
Tanzania
Tchad
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe

Folkmängd 2017
http://wimnell.com/omr36-39zzzze.pdf
Antal invånare i länderna i miljontal hämtade 20 februari 2017
från
2016 WORLD POPULATION DATA SHEET, WITH A SPECIAL
FOCUS ON HUMAN NEEDS AND SUSTAINABLE
RESOURCES
http://www.prb.org/pdf16/prb-wpds2016-web-2016.pdf

Afrika (söder om Sahara)
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Centralafrikanska
Republiken
Dr Kongo
Djibouti
Ekvatorialguinea
Elfenbenskusten
Eritrea
Etiopien
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea-Bissau
Guinea-Conacry
Kamerun

25,8
10,8
2,2
19,0
11.1
5,0
79,8
0,9
0,9
23,9
5,4
101,7
1,8
2,1
28,2
1,9
11,2
24,4
27

0,5
45,4
0,8
4,9
2,2
4,6
23,7
17,2
17,3
4,2
1,3
27,2
2,5
19,7
186,5
11,9
0,2
14,8
0,09
6,6
11,1
42,1
12,7
1,3
55,7
54,2
14,5
7.5
36,6
15,9
16,0

Salomonöarna
Samoa
Singapore
Sri Lanka
Sydkorea
Taiwan
Thailand
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Vietnam
Östtimor

Asien och Oceanien
Afghanistan
Australien
Bangladesh
Bhutan
Brunei
Fiji
Filippinerna
Hong Kong
Indien
Indonesien
Japan
Kambodja
Kina
Kiribati
Laos
Macao
Malaysia
Maldiverna
Marshallöarna
Mikronesien
Mongoliet
Myanmar (Burma)
Nauru
Nepal
Nordkorea
Nya Zeeland
Pakistan
Palau
Papua Nya Guinea

33,4
24,1
162,9
0,8
0,4
0,9
102,6
7,4
1328,9
259,4
125,3
15,8
1378,0
0,1
7,1
0,7
30,8
0,4
0,06
0,1
3,1
52,4
0,01
28,4
25,1
4,7
203,4
0,02
8,2
28

0,7
0,2
5,6
21,2
50,8
23,5
65,3
0,1
0,01
0,3
92,7
1,3

Monaco
Montenegro
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
San Marino
Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Tadzjikistan
Tjeckien
Turkiet
Turkmenistan
Tyskland
Ukraina
Ungern
Uzbekistan
Vatikanstaten
Vitryssland
Österrike
Sverige
Channel Islands

Europa och Centralasien
Albanien
Andorra
Armenien
Azerbajdzjan
Belgien
Bosnien Och Hercegovina
Bulgarien
Cypern Mr-Rapport 2010.Doc
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Georgien
Grekland
Irland
Island
Italien
Kazakstan
Kirgizistan
Kosovo
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Makedonien
Malta
Moldavien

2,9
0,08
3,0
9,8
11,3
3,5
7,1
1,2
5,7
1,3
5,5
64,6
4,0
10,8
4,7
0,3
60,6
17,8
6,1
1,8
4,2
2,0
0,04
2,9
0,6
2,1
0,4
3,6
29

0,04
0,6
17,0
5,2
38,4
10,3
19,8
144,3
0,03
8,4
7,1
5,4
2,1
43,3
65,6
8,6
10,6
79,5
5,4
82,6
42,7
9,8
31,9
9,5
8,8
9,9
0,2

Colombia
Costa Rica
Dom Rep
Dominica
Ecuador
El Salvador
Förenta Staterna
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Kuba
Mexiko
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
St Kitts Och Nevis
St Lucia
St Vincent Och Grenadinerna
Surinam
Trinidad Och Tobago
Uruguay
Venezuela
Curacau
Guadelooupe
Martinique
Puerto Rico

Mellanöstern och Nordafrika
Algeriet
Bahrain
Egypten
Förenade Arabemiraten
Irak
Iran
Israel
Jemen
Jordanien
Kuwait
Libanon
Libyen
Marocko
Oman
Palestinska Områdena
Qatar
Saudiarabien
Syrien
Tunisien
Västsahara

40,8
1,4
93,5
9,3
38,1
79,5
8,2
27,5
8,2
4,0
6,2
6,3
34,7
4,4
4,8
2,5
31,7
17,2
11,3
0,6

Nordamerika Latinamerika och Karibien
Antigua Och Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivia
Brasilien
Chile

0,09
43,6
0,4
0,3
0,4
11,0
206,1
18,2
30

48,8
4,9
10,6
0,07
16,5
6,4
323,9
0,1
16,6
0,3
11,1
8,2
2,7
36,2
11,2
128,6
6,3
4,0
7.0
31,5
0,05
0,2
0,1
0,5
1,4
3,5
31.0
0,2
0,4
0,4
3.4

Klicka på
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzv.pdf

och läs sidorna 7-173 om Världen från Big

Bang till början på mars 2020
Sidorna ger en bild av universum, mänsklighetens historia och
Förenta Nationerna, FN.
Sida
8
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24
44
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Världshistorien på nio sidor. Sven Wimnell 1995
Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom.
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59
80
84
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89
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135
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155
166

FN som organisation
FN:s underorgan
Sverige och FN

169
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Från Europeiska kommissionen 14 december 2019

Kommissionärerna

Europeiska kommissionen
Home - Europeiska kommissionen

Organisation

Organisation

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

Ordförande Ursula von der Leyen
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Press services
Representationskontor i EU-länderna
Problem och klagomål

Var med och påverka

I fokus
EU:s nästa långtidsbudget
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Läs också
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Kommissionärerna

Ordförande
•

Klcka på kommissionärerna och se på
svenska vad de gör

Ursula von der Leyen

Europeiska kommissionens politiska ledarskap
•
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Ursula von der Leyen

•
•
•
•
•
•
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Regler och förfaranden
Kalender
Öppenhet
Historik
Kommissionens prioriteringar för
2019-2024
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Kommissionärer
Funktion Kommissionärsgrupp
Namn
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Margrethe Vestager

Frans Timmermans

VERKSTÄLLANDE VICE ORDFÖRANDE

Margrethe Vestager
Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

VERKSTÄLLANDE VICE
ORDFÖRANDE
Frans Timmermans
En europeisk grön giv
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•

Valdis Dombrovskis

•

VERKSTÄLLANDE VICE ORDFÖRANDE
Valdis Dombrovskis

Josep Borrell Fontelles

HÖG REPRESENTANT/VICE
ORDFÖRANDE
Josep Borrell Fontelles

En ekonomi för människor
Ett starkare Europa i världen
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Maroš Šefčovič

•

Věra Jourová

VICE ORDFÖRANDE

VICE ORDFÖRANDE
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Värden och öppenhet
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Dubravka Šuica

•

Margaritis Schinas

VICE ORDFÖRANDE

VICE ORDFÖRANDE

Dubravka Šuica

Margaritis Schinas

Demokrati och demografi

Främjande av vår europeiska livsstil
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•

Johannes Hahn

•

Phil Hogan

Johannes Hahn

KOMMISSIONÄR
Phil Hogan

Budget och administration

Handel
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•
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Mariya Gabriel

•

Nicolas Schmit

•
KOMMISSIONÄR

Mariya Gabriel

KOMMISSIONÄR

Nicolas Schmit
Innovation, forskning,kKultur, utbildning
och ungdomsfrågor

Sysselsättning och sociala rättigheter
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Paolo Gentiloni

•

•

Janusz Wojciechowski
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KOMMISSIONÄR

KOMMISSIONÄR

Paolo Gentiloni

Janusz Wojciechowski

Ekonomi

Jordbruk
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•

Thierry Breton

•

Elisa Ferreira
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Thierry Breton

Elisa Ferreira
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Sammanhållning och reformer
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•

Stella Kyriakides

•

Didier Reynders

KOMMISSIONÄR

KOMMISSIONÄR

Stella Kyriakides

Didier Reynders
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Rättsliga frågor
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Helena Dalli

•

Ylva Johansson
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KOMMISSIONÄR

Helena Dalli

Ylva Johansson
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Janez Lenarčič

•

Adina Vălean

KOMMISSIONÄR

KOMMISSIONÄR

Janez Lenarčič

Adina Vălean

Krishantering

Transport
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•

Olivér Várhelyi

•

Jutta Urpilainen

KOMMISSIONÄR

KOMMISSIONÄR

Olivér Várhelyi

Jutta Urpilainen
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Internationella partnerskap

46

•

Kadri Simson
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Virginijus Sinkevičius
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Miljö, hav och fiske
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Från http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzu.pdf

livsmedelsproduktion, men också stabilitet och säkerhet samt
migrationsflöden. Arbeten som syftar till att reducera riskerna för, och
minska konsekvenserna av, olyckor och katastrofer är också viktiga för
anpassningen till ett förändrat klimat.

Klimatet och FNs mål för framtiden
Det största problemen i världen nu är klimatkrisen, coronasjukan
och problemen bakom FNs 17 mål för framtiden. Alla enskilda och
alla myndigheter och organisationer bör observera detta.

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

Förenta nationens 17 mål gäller för hela världen och också för Sverige.
Som de viktigaste problemen nu kan ses FNs mål om klimat, hav och
marina resurser och ekosystem och biologisk mångfald.
Här från regeringens skrivelse till riksdagen: Politiken för global
utveckling i genomförandet av Agenda 2030, skr. 2015/16:182 (pdf
782 kB) :

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

Klimatavtalet från Paris från december 2015 är en milstolpe i
klimatarbetet. För första gången har världen ett globalt klimatavtal där
alla länder åtar sig att bidra med allt ambitiösare åtaganden. Avtalet
skapar förutsättningar för ökat stöd till utvecklingsländer, både för att
begränsa utsläppen och för att anpassa sig till klimatförändringarna.

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

Fattiga och sårbara länder som inte har resurser att anpassa sig samt
kvinnor, män, flickor och pojkar som lever i fattigdom och utsatthet
drabbas särskilt hårt av klimatförändringar. Åtnjutandet av de
mänskliga rättigheterna kan påverkas av miljöförstöring och
klimatförändringar, inklusive ursprungsbefolkningars rättigheter.

Kopplingarna mellan utvecklingsstrategier och klimatplanerna bör
därmed också stärkas. Det är dock viktigt att även utvecklingsländerna
har åtaganden under det nya avtalet och att fler länder uppmuntras att
bidra till klimatfinansiering.

Fattigdomsbekämpningen riskerar att avstanna eller gå om intet om
inte klimatförändringarna hejdas. Detta på grund av klimatförändringarnas effekter som t ex. extremare väder som torka, skyfall och
stormar, vilket i sin tur också påverkar bl.a. vattentillgång och
49

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

och hållbart nyttjande av haven och havsresurserna ska stärkas, bl.a.
genom att genomföra FN:s havsrättskonvention.
Havens resurser bidrar till global livsmedelstrygghet och kan bidra till
en hållbar tillväxt. Detta är viktigt för många fattiga länder och
människor som är beroende av kustnära fiske. Det är också av
betydelse för utveckling av hållbar turism där attraktiva miljöer med
friska kustvatten och korallrev är viktiga.
Tillståndet för kustvatten och haven är mycket allvarligt. Ekosystemen
och därmed havets ekosystemtjänster påverkas negativt av bl.a.
klimatförändringar, havsförsurning, utvinning av mineral och
bottentrålning, marin nedskräpning och miljögifter. Havens
motståndskraft och förmågan att uppta och bryta ner näringsämnen
och gifter, reglering av klimat m.m. försämras. Många fiskebestånd
minskar kraftigt och arter dör ut.

Vetenskapligt baserade förvaltningsplaner ska genomföras i syfte att
återställa fiskbestånden på kortast möjliga tid till minst de nivåer som
kan ge maximal hållbar avkastning. Minst 10 procent av kust- och
havsområdena ska skyddas. Fiskesubventioner som bidrar till
överkapacitet, överfiske eller olagligt, orapporterat och oreglerat fiske
bör avskaffas och nya sådana ska förhindras.
Utvecklingsländers och de minst utvecklade ländernas behov bör
integreras i WTO-förhandlingarna om fiskesubventioner. Den
ekonomiska nyttan av ett hållbart nyttjande av marina resurser bör öka
för små önationer under utveckling och de minst utvecklade länderna,
bl.a. genom en hållbar förvaltning av fiske, vattenbruk och turism.

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

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

För att bidra till arbetet med hållbara hav behövs samarbete över
landgränser och samstämmiga åtgärder mellan flera politikområden
som t.ex. miljö-, jordbruks-, fiske-, närings- utbildnings- och
utrikespolitik.
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Ekosystem och biologisk mångfald
Sammanfattat handlar det om att bevara, återställa och hållbart
använda ekosystem på land och i vattendrag och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet
med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser.

Fungerande ekosystem och biologisk mångfald är grunden för de
processer som förser oss med mat, vatten, energi, kläder etc. Skydd,
bevarande av och hållbart nyttjande och restaurering av ekosystem och
naturresurser samt bevarande av biologisk mångfald är därför
nödvändigt.
De viktiga sambanden mellan ekonomisk utveckling och behovet av
att skydda och bevara ekosystem, inklusive biologisk mångfald
behöver tydliggöras.

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

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

Omedelbara åtgärder ska vidtas för att minska förstörelsen av naturliga
livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och skydda utrotningshotade arter. En rimlig och rättvis fördelning av den nytta som
uppstår vid användning av genetiska resurser ska främjas samt lämpligt tillträde till sådana resurser, i enlighet med internationella avtal.

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

Omedelbara åtgärder ska vidtas för att stoppa tjuvjakt på och handel
med skyddade djur- och växtarter. Åtgärder ska införas för att
förhindra införseln av invasiva främmande arter samt kontrollera eller
utrota prioriterade arter. Ekosystemens och den biologiska
mångfaldens värden ska integreras i nationella och lokala planeringsoch utvecklingsprocesser, strategier för fattigdomsminskning samt
räkenskaper.

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

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

För mer om detta se regeringens hemsida på internet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/
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Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en
inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
•

Förenta nationernas mål i Agenda 2030
Mars 2019

Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Minskad ojämlikhet
•

Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.
Ingen fattigdom
•

Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara.
Hållbara städer och samhällen
•

Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning,
uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.
Ingen hunger
•

Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Hållbar konsumtion och produktion
•

Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för
alla människors välbefinnande i alla åldrar.
Hälsa och välbefinnande
•

Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
Bekämpa klimatförändringen
•

Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god
kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
God utbildning för alla
•

Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett
hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.
Hav och marina resurser
•

Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Jämställdhet
•

Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av
biologisk mångfald.
Ekosystem och biologisk mångfald
•

Mål 6 är att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.
Rent vatten och sanitet
•
Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och
modern energi till en överkomlig kostnad.
Hållbar energi för alla
•

Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar
utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp
effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla
nivåer.
Fredliga och inkluderande samhällen
•

Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
•

Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det
globala partnerskapet för hållbar utveckling.
Genomförande och globalt partnerskap
•
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•
•
•

Från https://www.sida.se/Svenska/
4 december 2020 (Det går att klicka)
•
•

•

Om Sida
Organisation
• Styrelsen
• Generaldirektörens stab
• Internrevision
• Avdelningen för ledningsstöd
• Avdelningen för HR och
kommunikation
• Avdelningen för verksamhetsstöd
• Avdelningen för internationella
organisationer och tematiskt stöd
• Avdelningen för partnerskap och
innovation
• Avdelningen för Europa och
Latinamerika
• Avdelningen för Asien, Mellanöstern
och humanitärt bistånd
• Avdelningen för Afrika
• Sidas vetenskapliga råd
Så styrs vi
• Förordning med instruktion
• Regleringsbrev
• Policy och strategier

Budget
Lediga jobb
Om webbplatsen
• Sajtkarta
• Tillgänglighet för sida.se
• Behandling av personuppgifter

Aktuellt och press
•

•
•
•

•
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Nyheter
• 2020
• 2019
• 2018
• 2017
• 2016
På gång
• Tidigare evenemang
Development Talks
Pressrum
• Pressmeddelanden
• Pressinbjudningar
• Pressbilder
• Logotyp
• Sidas bildbank
• Historiska biståndsbilder
Debattartiklar

•

•

• 2020
• 2019
• 2018
• 2017
Sida i medierna
• 2020
• 2019
• 2018
• 2017
• 2016
• 2015
• 2014
• 2013
• 2012
Prenumerera

•

•
•

•

Så fungerar biståndet
•

•

Svenskt bistånd
• Svenskt utvecklingssamarbete får
högst betyg
• Globala Målen och klimatavtalet
• Prioriteringar i biståndet
• Uppföljning och kontroll av biståndet
• Bra bistånd är effektivt
• Syftet med biståndet
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• Åsikter om bistånd
Olika sorters bistånd
• Långsiktigt utvecklingssamarbete
• Humanitärt bistånd
Finansieringsformer
• Alternativ finansiering av utveckling
Aktörer i biståndet
• Civilsamhället
• Offentlig sektor
• Forskare och universitet
• Näringslivet
• Svenskt bistånd via FN
• Svenskt bistånd via EU
• Världsbanken
Öppenhet och anti-korruption
• Vårt arbete mot korruption
• Öppenhet och transparens
Resultat av svenskt bistånd
• Resultat av svenskt bistånd 2019
• Att mäta och kommunicera resultat
• Människan i centrum
• Resultatexempel

Teman
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Demokrati, mänskliga rättigheter och
yttrandefrihet.
• Resultatexempel
Fredliga och inkluderande samhällen
• Resultatexempel
Sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter
• Sida försvarar aborträtten
Jämställdhet
• Resultatexempel
Utbildning
Forskning och innovation
Miljö och klimat
• Resultatexempel
Hållbara hav och vatten
Hållbar energi
Hälsa
• Sidas arbete mot covid-19
• Resultatexempel
Vatten och sanitet
Lantbruk och livsmedelsförsörjning
• Resultatexempel
Handel
Privatsektorutveckling

Sysselsättning
Migration

Länder
•
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Afrika söder om Sahara
• Burkina Faso
• Centralafrikanska republiken
• Demokratiska republiken Kongo
• Etiopien
• Kamerun
• Kenya
• Liberia
• Mali
• Mauretanien
• Moçambique
• Niger
• Nigeria
• Rwanda
• Somalia
• Sudan
• Sydsudan
• Tanzania
• Tchad
• Uganda
• Zambia

•

•

•

• Zimbabwe
• Regionalt samarbete i Afrika
Mellanöstern och Nordafrika
• Sidas regionala arbete i Mellanöstern
och Nordafrika
• Irak
• Jemen
• Palestina
• Syrien
Asien
• Regionalt samarbete i Asien och
Oceanien
• Afghanistan
• Bangladesh
• Kambodja
• Myanmar
Europa
• Regionalt samarbete i Europa
• Albanien
• Belarus
• Bosnien-Hercegovina
• Georgien
• Kosovo
• Moldavien
• Nordmakedonien
• Ryssland

•

•

• Serbien
• Turkiet
• Ukraina
Latinamerika
• Bolivia
• Colombia
• Guatemala
• Kuba
• Venezuela
Globala utvecklingsinsatser
• Resultatexempel

Engagera dig
•
•

•

56

Att arbeta med bistånd
Lediga jobb på Sida
• Tillsatta befattningar
• Personalstrategi
Internationella tjänster
• Bilaterala Biträdande Experter (BBE)
• Junior Professional Officer (JPO)
• Special Assistant to the Resident
Coordinator (SARC)
• Junior Professionals in Delegation
(JPD)
• UN Youth Volunteer

•
•
•
•

Traineeprogrammet
Sidas stipendier och praktikprogram
Boka en föreläsning genom Sida Alumni
Vanliga frågor om engagemang

Sidas uppdrag
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete,
Sida, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag
av Sveriges riksdag och regering för att minska
fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och
tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra
Sveriges politik för global utveckling.
Läs mer om oss

För samarbetsparter
•

•

Aktörsgrupper
• Civila samhället / organisationer
• Forskarsamhället och universitet
• Näringslivet
• Offentlig sektor
Resurser för alla aktörsgrupper
• Att samarbeta med Sida
• Kurser och utbildning
• Metod och verktyg
• Mål- och resultatstyrning
• Utlysningar
• Upphandlingar
• Utvärderingar
• OECD-DAC
• Globala målens logotyper
• Sidas logotyp

Kontakt
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm
Växel: 08-698 50 00
Fax: 08-20 88 64
E-post: sida@sida.se
Ställ din fråga i vårt forum.
Kontakta oss

Snabblänkar
Pressrum
Publikationer
Kurser
Sajtkarta
Om webbplatsen och cookies
Sidas behandling av personuppgifter
Anmäl korruption
Openaid.se

Följ oss
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Sven Wimnells hemsida med projekt:
Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen ?

" En balansakt mellan kungen och
penningpåsen
DN 10 dec 2020

Ska man kunna förbättra världen måste man ha bra kunkaper om
världen: Hur den var, hur den är, kan bli och bör bli. Vetenskapliga
forskningsrapporter om det tar flera år att göra och är vanligen inte
dagsaktuella när resultaten presenteras. För förbättringar av världen
behövs aktuella uppgifter, i tidningsartiklar kan man få underlag. Men
de kan vara sanna eller falska, låmpliga eller olämpliga.

Moderaternas nya idéprogram genomsyras av en nostalgisk vurm
för familjen och nationen. Idéhistorikern Sven-Eric Liedman
synar tankarna om liberalkonservatism och finner en skvader.
Sverige har på några få år genomgått en dramatisk ideologisk
förändring. Den började med att Sverigedemokraterna kom in i
riksdagen 2010. Budskapet var ett och bara ett: invandringen höll på
att förstöra Sverige.

I projeket om samhällsplaneringens problem har under många år
införts tidningsartiklar från DN, Dagens Nyheter, som är Sveriges
största morgontidning och har många medarbetare över hela världen,
och på ett enkelt sätt, vad man kan antaga, ger en bild av världen som
kan vara till hjälp när man vill förbättra världen. Artiklarna kan ha
brister men det finns ingen möjlighet att kunna kommentera alla
artiklar om hur bra eller dåliga de är.

Deras röstläge skruvades upp i falsett när den stora flyktingströmmen
kom 2015. Snart var de inte ensamma i sin kritik. Parti efter parti
talade om vikten av en stram invandringspolitik, i takt med att SD:s
opinionssiffror sköt i höjden.

Regeringen har ingen minister för grundläggande livsåskådningar och
idéer för politik, det närmaste de kommer det är Kulturministern som
ska stå för demokrati och kultur och i arbetsuppgifterna har bl a
religion och idrott. Kulturministern har enligt arbetsuppgifterna, verkar
det, ett mycket bredare arbete än det hon visar upp. Aktörer inom
politiken har svårt att hantera det som borde ingå i kulturministerns
uppgifter .

Både Kristdemokraterna och Moderaterna fick nya partiledare. Den
fräna unga Ebba Busch övergav den lite veliga politik som Göran
Hägglund fört. Hon drömde om en kristen höger i Sverige, lik den i
USA.
Moderaternas Ulf Kristersson gjorde en ännu skarpare gir med sitt
parti. Nu skulle det breda välfärdssystem som hans företrädare Reinfeldt försvarat bantas ordentligt. Sverige skulle också bli svenskare.

När det gäller livsåskådingar o d är bland de främsta i Sverige Sven Erik Lidman och när det gäller religion Christer Sturmark. De har
artiklar i DN den 10 december 2020, som bifogas här.

Jimmie Åkesson började drömma om ett stort högerblock.
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I april 2019 tillsatte Moderaterna en grupp som skulle ta fram ett nytt
idéprogram för Moderaterna. Sekreterare blev Alice Teodorescu. Hon
hade redan gett liberalkonservatismen ett ansikte. Det är också liberalkonservatismen som genomsyrar det programförslag som kommittén
nyligen lagt fram.

Ändå har inte allt återgått till det gamla. Plötsligt får man veta att
Moderaterna också är ”individualismens parti”. Så sa man inte i gamla
Högerpartiet. I all traditionell konservatism var familjen samhällets
minsta beståndsdel. Men här är det fråga om den liberala sidan i det
nya liberalkonservativa partiet.

Nationalismen är påfallande. ”Svensk kultur och svensk historia
förenar människor över generationerna, men är också en viktig brygga
in i det svenska samhället.”

Programförslagets rubrik är ”Frihet och ansvar”.
Vad är då frihet? ”Friheten att välja” står det först. Det är vad alla de
gamla allianspartierna hävdade och fortfarande hävdar. Det är med
valfriheten som vårt bisarra skolsystem motiveras. Valfriheten gör
människan till konsument. Hon väljer fritt i det utbud som finns till
salu.

På Reinfeldts tid höll man tyst om svenskhet och nationalstat och
judisk-kristen tradition. Desto viktigare har dessa stora ord nu blivit.
Vi får veta att ”Sverige är format av ett kristet socialt och kulturellt arv
som sträcker sig mycket långt tillbaka”. Ja, ”Sverige är en av världens
äldsta nationalstater”.

Kanske har programkommittén funnit att det också krävs något mer.
Friheten har ”ett avgörande existentiellt värde”, heter det. Det öppnas
en vidare rymd över oss; vi slipper ut från varuhuset. Är det inte lite
Jean-Paul Sartre över orden?

Gamla tiders högermän skulle ha skrockat belåtet inför sådana
meningar, Men kanske hade de blivit lite betänksamma när de läst
hyllningen till ”upplysningens och förnuftets tradition”.

Å nej, så roligt ska det inte bli. Friheten är vägen till ”nya vetenskapliga insikter, till ett växande välstånd och till kulturella landvinningar”.
Förhållandet mellan den enkla valfriheten och frihetens existentiella
sida förblir oklart.

Å andra sidan hade de tagit till sig de stränga orden om brott och straff
i förslaget och än mer åt allt det vackra som sägs om vikten av ett
starkt svenskt försvar (låt vara nu inlemmat i Nato).
I god konservativ anda värnar programförslaget också om familjen.
Skribenterna är visserligen inte helt omoderna utan talar om familjen
”i de olika former den kan ha i vårt samhälle idag”. Men det är i
familjen som vi framför allt tar ansvar för andra människor. En trygg
familj gör barnen till ”starka vuxna”.

Friheten tillhör individen, men individen har också ett ansvar ”för sig
själv, sina nära och vårt samhälle”. Ja, individen måste också göra sig
”anställningsbar” och därmed smidigt anpassa sig till den rådande
arbetsmarknaden. Arbetslinjen gäller fortfarande.
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När människor flyr från krig och nöd har vi också ett ansvar. Men
ansvaret gäller först och främst närområdet, i synnerhet grannländerna.
Underförstått: vårt ansvar för syrier och afghaner är begränsat.

Så kom räddningen på 90-talet, den alltför stora välfärdsstaten ersattes
med entreprenörskap.
Arbetslinjen gällde! Men under 10-talet stannade allting åter upp, och
brottsligheten blev aggressivare. (Åter en sanning med modifikation:
antalet mord ökade inte.)

Därmed är vi inne på det hetaste området i programmet,
invandringen. Invandringen ska vara ”ändamålsenlig”, heter det.
Människor som söker sig hit ska vilja arbeta eller ”driva företag”.

Och nu är det alltså dags för liberalkonservatismen.
Massinvandringen har skadat Sverige. Integrationen har under de
senaste årtiondena varit usel. Denna integration är en enkelriktad
process – kort sagt, de som kommer hit ska anpassa sig efter oss, inte
vi efter dem. De ska bli som vi.

Liberalismen är närmare bestämt nyliberalism. Men en förändring har
skett sedan Bildts tid. Då följde man Milton Friedman med hundlik
tillgivenhet. Friskolorna var en kopia av Friedmans förslag. ”Voucher”
blev ”skolpeng” på svenska.

Uppenbarligen är detta en norm, ett påbud och inte en beskrivning av
hur integration gått till i verkligheten. Kulturer tar färg av varandra.
Under hela efterkrigstiden har det svenska samhället påverkats av dem
som kommit hit.

Nu är det den andre store nyliberalen, Friedrich Hayek, som håller i
taktpinnen. Det moderna samhället är ”oöverblickbart”. Därför är det
omöjligt att detaljstyra.

Men nu ska det enligt Moderaterna bli slut på detta. Människor långt
bortifrån ska anpassa sig efter den uråldriga kristna svenska kulturen.
Och helst ska de inte komma hit alls.

Hayek in i detalj!
Men miljö och klimat måste man åtminstone ta tag i. Människan och
inte den övriga naturen ska vara utgångspunkten. Vi har ett
”förvaltaransvar” (väl samma ansvar som Gud gav Adam i Bibeln).
Och allt måste förenas med ”ekonomisk tillväxt”.

I några meningar sammanfattas den moderata versionen av den
svenska utvecklingen efter 1945.
Fram till slutet av 60-talet genomgick landet en strålande utveckling
(inte ett ord om att detta var socialdemokratins stora period). Sedan
stagnerade ekonomin under ett kvartssekel, staten blev för stor, vård
och skola likriktades. (I själva verket hade det varit så sedan
reformationen.)

Himmel och jord må brinna, men tillväxten den står kvar.
Jämlikheten är enbart en jämlikhet inför lagen. Inte ett ord om de
skenande sociala, ekonomiska och kulturella skillnaderna i dagens
Sverige. De är inte politikens problem.
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Till sist är frågan oundviklig: Hur går liberalism och konservatism
ihop? Man kan lugnt svara: inte alls! Å ena sidan kungen och altaret, å
andra sidan den ständigt mer välfyllda penningpåsen.

"Ateism är inte en livsåskådning.
Karikatyren av icke-troende skapar inga
samtal, skriver Christer Sturmark

Men Sverigedemokrater och Kristdemokrater slickar säkert girigt i sig
den kristna och nationalistiska grädden. Ekonomin får man ta på
köpet.

DN 10 dec 2020
Ett stort antal människor – bland andra undertecknad – menar
att religion inte spelar någon betydande roll eller någon roll alls i
deras liv. Men vi har fel, enligt religionshistorikern Paul Linjamaa
(DN Kultur 4/12).

Sven-Eric Liedman"
" Idéhistorikern och författaren Sven-Eric Liedman är aktuell med
”Från Platon till demokratins kris” (Albert Bonniers förlag). "

Religion, hävdar han, spelar i själva verket fortfarande en central
roll i alla människors liv och det är till och med svårt att föreställa
sig tillvaron utan den.
Vi behöver ha ett seriöst samtal om livsåskådningsfrågor i den
offentliga debatten. Vår samtid präglas av en tilltagande
globalisering och migration. Om vi inte förstår varandras
livsåskådningar, eller ens vår egen, så kan vi inte heller förstå eller
kommunicera med varandra. Det försvårar en fredlig samexistens.
Detta mål gagnas inte av den typ av resonemang som det Paul Linjamaa för där begrepp omdefinieras till oigenkännlighet och resonemang
förenklas till halmgubbar (till exempel i kritiken av Björn Ulvaeus).
De flesta människor uppfattar begreppet ”religion” som någon form
av tro på övernaturliga fenomen, gudar, andar, transcendenta själar,
återfödelse eller liknande, vilket bekräftas av de flesta uppslagsverk.
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Men det är uppenbart att vi är ett stort antal – sannolikt ett växande
antal – människor, i Sverige och i världen, som inte tror på sådana
fenomen. När Linjamaa påstår att religion spelar en central roll även
för dem, och att det är svårt att föreställa sig en tillvaro utan religion,
så beror det inte på att han i grunden ifrågasätter detta.

berätta vilket nytt begrepp han vill använda för det som hittills har
kallats religion.
Linjamaa lyfter också fram det kända fenomenet att en grupps
samhörighet och identitet ibland i högre grad formas av gemensamma
yttre fiender än av en inre gemenskap. Han hävdar att det här gäller
ateister, som enligt honom betraktar religion som en fiende.

I stället utgår påståendet från en omdefiniering av begreppet religion
till att vara i det närmaste identiskt med kultur. Man brukar kontrastera
kultur mot natur; med kultur i vid bemärkelse avses all mänsklig
aktivitet. Till den räknas – för att ta exempel från Linjamaas artikel –
litteratur, musik och konst, men också sociala företeelser som att
människor gifter sig, ger sina barn namn och begraver sina döda.

Däremot menar han att gudstroende människor genom sin religiositet
får både identitet och samhörighet. Det är riktigt, som Linjamaa själv
konstaterar, att det enda som förenar ateister är en specifik fråga,
nämligen uppfattningen att Gud inte existerar. I andra frågor som rör
värderingar, kultur och politik har ateister runt om i världen vitt skilda
uppfattningar. Det finns därför knappast någon strävan efter en
gemensam identitet.

Linjamaa låtsas som om dessa ritualer alltid utövas i en religiös
kontext, men faktum är att de i växande omfattning sker under helt
sekulära former. Allt färre gifter sig i kyrkan eller döper sina barn.
Men i Linjamaas värld spelar det ingen roll. Alla dessa mänskliga
aktiviteter är enligt honom ett uttryck för religion.

Men samma motsättningar finns bland religiösa. Den ”identitet och
samhörighet” dem emellan som Linjamaa talar om existerar inte. I
själva verket råder det, som alla har noterat, starka motsättningar inte
bara mellan skilda religioner utan också mellan olika inriktningar inom
samma religion. De leder många gånger till krig snarare än
samhörighet.

Vi människor har naturligtvis en stor frihet att sätta namn på ting och
företeelser. Men kommunikationen oss emellan underlättas om vi är
någorlunda överens om definitionerna. Med den etablerade förståelsen
av begreppet religion råder det knappast någon tvekan om att ett stort
antal människor inte är religiösa, särskilt i Sverige.

Han skriver vidare att ”oavsett om man är kristen apologet eller ateist
finns det anledning att stanna upp och tänka efter exakt vad det är man
egentligen diskuterar”. Han myntar begreppet ”bekännande ateist”, ett
begrepp som rimligen inte betyder någonting. (Jag tror inte att astrologi fungerar, är jag då en ”bekännande a-astrolog”?)

Linjamaa vill emellertid omdefiniera religion på ett sätt som innebär
att den omfattar precis alla. Om man omdefinierar religion så att det är
detsamma som fascination och förundran inför verklighetens natur och
alla kulturella uttryck, så inkluderas givetvis fler i begreppet. Men det
förlorar samtidigt sin innebörd och relevans, och Linjamaa missar att

Linjamaa gör ett kategorifel när han ställer kristendom (en livsåskådning och religion) mot ateism (en uppfattning i en enskild sakfråga).
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Ateism är inte en livsåskådning. Ateism är tomt på både innehåll och
värderingar. En ateist kan tro på astrologi och spöken, kan vara vänster
eller höger, demokrat eller antidemokrat. Ateism är förutom
uppfattningen att det inte finns någon gud en innehållslös beteckning.
För egen del bekänner jag mig till livsåskådningen sekulär
humanism. Den har en specifik kunskapsteoretisk hållning som bland
annat leder till uppfattningen att astrologi inte fungerar och att spöken
inte finns. Den livsåskådningen har en värdegrund och människosyn
som vilar på en sekulärt formulerad etik. Den har också en naturalistisk verklighetsuppfattning: uppfattningen att världen definieras och
styrs av naturliga, snarare än övernaturliga, krafter. Av naturalismen
följer ateism. Så därmed är jag också ateist, men det är bara en av
många konsekvenser av att vara sekulär humanist.
Alla sekulära humanister är således ateister (eller agnostiker), men alla
ateister (eller agnostiker) är inte sekulära humanister. Att som Paul
Linjamaa betrakta ateismen som ett kulturbärande och meningsskapande begrepp är bara vilseledande.
Vi behöver tala om kultur och livsåskådningar med respekt och utan
att göra karikatyrer av andras livsåskådningar. Först då kan
diskussionen bli meningsfull.
Christer Sturmark
Författare, bokförläggare och vd för fackboksförlaget Fri Tanke. "
"Den ”identitet och samhörighet” religiösa emellan som Linjamaa
talar om existerar inte. I själva verket råder det, som alla har noterat,
starka motsättningar inte bara mellan skilda religioner utan också
mellan olika inriktningar inom samma religion. De leder många
gånger till krig snarare än samhörighet. "
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Utrikes och inrikes
DN-artiklar
31 januari - 6 februari
2021
Kopior av artiklar blir i den form Dagens
Nyheter levererar.
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Utrikes DN-artiklar
om USA 31 januari 6 februari 2021
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Fem personer dog när anhängare till den då
sittande presidenten Donald Trump stormade
USA:s kongress den 6 januari i år. Hundratals
personer hade samlats på gräsmattan framför
Kapitolium, däribland medlemmar av den
högerextrema gruppen Proud Boys.

31 januari 2021

Två
högerextremister
först att åtalas för
stormningen

Polisen har hittills gripit över 135 personer i
samband med upploppet och nu har de första
åtalen lagts fram.
De två männen misstänks bland annat för
våldsamt upplopp, stöld och vandalism av
statlig egendom och för att ha hindrat och
försvårat polisens arbete.

Två medlemmar i den högerextrema
gruppen Proud Boys, 31 och 43 år gamla,
har åtalats misstänkta för bland annat
våldsamt upplopp i samband med
stormningen av Kapitolium i
Washington. Det är de första åtalen i
ärendet.

Som bevis hänvisar åklagaren till en film som
spridits på sociala medier där en av männen ses
krossa ett fönster för att ta sig in i
kongressbyggnaden.
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01 Djupa sprickor
mellan partikamrater –
här är arvet efter
Trump

Polis har även hittat manualer för hur man
bygger bomber i en av de åtalades bostad.
Däremot pågår fortfarande letandet efter den
eller de personer som placerade två rörbomber
vid partihögkvarteren kvällen före stormningen.
Sprängladdningarna – som senare visade sig
vara skarpa – upptäcktes med bara några
minuters mellanrum ungefär samtidigt som de
första avspärrningarna vid Kapitolium
forcerades av mobben.

Här straffas topprepublikanen som valde att
vända sig mot Trump.
I Wyoming demonstrerar expresidentens
anhängare mot kongressledamoten Liz Cheney
– för att hon ställt sig bakom riksrättsåtalet.

Den federala polismyndigheten FBI har flera
gånger bett om tips från allmänheten för att
hitta den eller de som kan ligga bakom utan
resultat.

Det är bara ett exempel på hur arvet efter
Trump skapar allt djupare sprickor i partiet.

Nu har FBI gått ut med en ny efterlysning där
de uppmanar alla som sitter på information att
höra av sig. Dessutom har man höjt belöningen
från 75 000 till 100 000 dollar.

CHEYENNE. Kongressledamoten Matt Gaetz har
tagit sig från Florida till Wyoming för att slåss för det
republikanska partiets själ.

Katarina Lagerwall
katarina.lagerwall@dn.se
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Åtminstone är det så han beskriver sitt uppdrag, vid
trappan till parlamentet i delstatshuvudstaden
Cheyenne.

– När Liz Cheney röstade för riksrättsåtalet blev det
som ett slag i ansiktet för oss, säger Justin, som inte
vill uppge sitt efternamn.

– Jag är inställd på att vinna, deklarerar han.

Han säger att han är rädd för repressalier, eftersom
han var på plats i Washington DC vid Trumps tal den 6
januari, innan folkmassan stormade Kapitolium. Nu
delar han ut klistermärken med budskapet att det är
Liz Cheney som borde ställas inför riksrätten. Många
av åhörarna tackar och tar emot och sätter märkena på
sina jackor.

Trump har lämnat Vita huset, men Trumpismen
frodas, med nya attacker på etablissemanget i
Washington. Skillnaden är möjligen att utpräglat
högerpopulistiska politiker som den 38-årige
kongressledamoten Matt Gaetz nu riktar udden mot
sina egna partikamrater.
Uppemot tusen personer har kommit till
Floridapolitikerns möte i Cheyenne för att vifta med
Trumpflaggor och fördöma en av expresidentens
tyngsta interna kritiker.

Matt Gaetz kräver att Liz Cheney petas från
republikanernas ledning i kongressen. Men han passar
också på att framställa sig som en av Trumps arvingar,
en politiker som tänker fortsätta använda slagord om
att sätta USA först och göra Amerika great igen.

Nu buas hon ut på hemmaplan, i delstaten med den
högsta andelen republikanska väljare i hela USA. Sju
av tio röstade på Trump i Wyoming i presidentvalet
2020.

– Jag hör de bortglömda, de nedtryckta och de som
tycker att de behöver en röst i styret som faktiskt talar
för dem, säger han.
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Åhörarna jublar och skanderar precis som på andra
Trumpmöten: USA! USA!

Det betyder inte att alla övriga republikaner i
kongressen förnekar att expresidenten bar ansvar för
upploppet. Men de menar ändå är fel att ställa en
president som redan avgått inför riksrätt och att
processen bara gör det svårare att ena USA.

Fastighetsmäklaren Carol Story har åkt från Colorado
för att visa sitt stöd för expresidenten.
– Hela riksrättsprocessen är en fars. Den har ingenting
med verkligheten att göra. Det handlar bara om att
göra det omöjligt för Trump att ställa upp i nästa val.
Makthavarna i Washington är rädda för honom, säger
hon.

Och de har nog rätt i att det kan bli svårare att ena
Republikanerna. Bråken avlöser varandra lokalt och
regionalt.
I Oregon har partiet antagit en resolution som
fördömer de tio republikaner som röstade för riksrättsåtalet. De regionala företrädarna hävdar mot bättre
vetande att det finns bevis för att våldet i Kapitolium
var riggat för att misskreditera Donald Trump.

Mötet i Cheyenne är bara ett i raden av exempel på hur
Republikanerna brottas med hanteringen av
händelserna på Kapitolium.
I kongressens båda kammare är det få som trotsar
Trump: Endast tio av partiets 211 ledamöter i
representanthuset röstade för riksrättsåtalet tidigare i
januari. Vid en särskild omröstning i senaten - som
senare i februari ska agera domstol i riksrätten - var
det bara fem av partiets 50 senatorer som stod bakom
åtalet.

På Hawaii har en partiföreträdare har fått sparken,
efter att ha försvarat konspirationsteorin QAnon och
lyft fram en förintelseförnekare på Twitter.
I Michigan försöker det republikanska partiet på
delstatsnivå peta en partirepresentant som var med
och bekräftade Joe Bidens seger.

69

I Arizona har partiet vänt sig mot flera Trumpkritiker
och dessutom anklagat den sittande guvernören Doug
Ducey - som är republikan - för att agera diktator när
han fattat beslut om restriktioner i pandemin.

– Det är mycket lätt för mig att få bort lite smink från
min skjorta och mycket svårare för Liz Cheney att få
bort blodet från sina händer efter att ha skickat USA:s
bästa utomlands för att dö, säger han.

Tuffa strider väntar, men Liz Cheney är nog redo.
Hennes pappa Dick Cheney var hårdför vicepresident
under George W Bush, och hon anammar ibland
faderns machostil i sina kommentarer. Inför
demonstrationen i Cheyenne rekommenderade hon
Matt Gaetz att lämna neccessären med smink i Florida,
med motiveringen att män inte har makeup i
Wyoming.

Efteråt skockas åhörare för att hälsa och kramas – som
vanligt tar Trumpanhängare lätt på risken för
coronaviruset.
Pensionären Tom Durrum tränger sig fram för att ta en
bild. Han har precis har registrerat sig som republikan,
efter många år som oberoende.
– Biden säger att han vill ena landet. Då borde han
göra just det. I stället lägger han presidentorder efter
presidentorder för att riva upp allting som Trump har
gjort, säger han.

Den tvålfagre Floridapolitikern sticker onekligen ut i
mängden i Cheyenne i sin snävt skurna kostym. Men
han replikerar att smink kan täcka över små
ojämnheter i hyn, men aldrig dölja den ”själlösa
korruptionen” i Washington. Han påminner också om
Cheneys band till Bushadministrationen, och hennes
stöd till krigsföringen i fjärran länder.

Han tycker att Liz Cheney borde ha lyssnat på
medborgarna i Wyoming innan hon ställde sig bakom
riksrättsåtalet.
– Jag flyttade hit så sent som i april eftersom jag kände
att detta är den sista delstaten som kommer att stötta
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det här landet. Jag blir överväldigad när jag ser alla
människor här, säger han.

– Jag har aldrig litat på Liz Cheney. Men den här
gången så gjorde hon det rätta. Hon satte sitt land
framför sitt parti, säger Janet Cunningham.

Det republikanska partiet i Wyoming har kritiserat Liz
Cheneys beslut om riksrätten. En lokalpolitiker har
gjort klart att han kommer att utmana
kongressledamoten i mellanårsvalet 2022 och en
privatperson har startat en namninsamling för att
avsätta henne i förtid.

Steve Smoot bär en skylt med budskapet ”Tack Liz”.
Han påpekar att Wyoming är känt som Equality
State. ”Jämställdhetens delstat” var först ut i USA med
att ge kvinnor rätt att rösta och kandidera och
möjlighet att delta i juryarbete. Wyoming utsåg också
landets första kvinnliga guvernör.

Samtidigt har flera tunga republikaner, som den
tidigare guvernören Matt Mead, klivit fram och
försvarat Liz Cheney. Dessutom har hon väckt respekt
bortom partigränsen i Wyoming.

– Vi har haft många starka och modiga kvinnor och Liz
Cheney är en av dem. Jag är varken demokrat eller
republikan. Men jag tycker att hon har visat integritet
som följde sitt samvete. Och jag vet att det beslutet är
djupt impopulärt i hennes parti, säger Steve Smoot.

I utkanten av manifestationen i Cheyenne står flera
demokrater som vill visa sitt stöd för en
kongressledamot som ingen av dem röstat på. De
tycker att Liz Cheney talade sanning, när hon
anklagade Trump för att ligga bakom våldet på
Kapitolium.

Matt Gaetz rundar av besöket i Wyoming med en kort
presskonferens på trappan till delstatsparlamentet.
Han får frågor om sina samtal med Donald Trump,
som nu är på väg att göra Florida till den nya
maktbasen för Trumpismen.
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– Jag berättar inte om mina konversationer med
Donald Trump. Det är därför som jag fortfarande kan
ha dem, svarar han med ett leende.

Riksrättsprocessen bygger på samspel mellan
kongressens två kammare.
Representanthuset tog initiativet till att åtala Donald
Trump för att han uppviglade den folkhop som
stormade Kapitolium och att han utgör ”ett hot mot
nationens säkerhet, mot demokratin och mot
konstitutionen”.

När DN frågar hur Republikanerna ska klara att läka
ihop, blir svaret från Matt Gaetz att den processen får
vänta:
– Först måste vi vara ett parti som är värdigt att vinna.
Republikanerna i Washington vill bara vinna val. Men
att vinna spelar bara roll om vi har principer och
värderingar som gagnar vår sak. Så jag arbetar för att
vinna. Och efter det kommer det att finnas mycket att
tid för att läka.

Senaten får i praktiken agera domstol i rättegången,
som inleds den 9 februari.
För att fälla Trump behövs stöd från två tredjedelar av
senatorerna – det vill säga 17 av de 50 republikanerna i
senaten, om alla är på plats.

Karin Eriksson

I veckan som gick röstade 45 av 50 republikaner för att
förkasta riksrättsåtalet, med motivet att det strider mot
grundlagen.

karin.eriksson@dn.se
FAKTA. WYOMING

Delstat i västra USA. Tionde störst till ytan och minst
till folkmängden med cirka 580 000 invånare.
Huvudstad och största stad är Cheyenne.
FAKTA. ÅTALET
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01 Det är viktigt att
01 Youtubekanalen i
våra pengar reflekterar källaren central för
vårt lands historia och kaoset kring Gamestop
Keith Gill, 34, pekas ut som nyckelperson i
mångfald.
börskaoset kring Gamestop. Genom sin
Youtubekanal, rattad hemma från källaren,
har han varit delaktig i att driva upp
aktievärdet med tusentals procent.

Vita husets pressekreterare Jen Psaki försäkrar att
Bidenadministrationen pressa på för att den svarta
slaverimotståndaren Harriet Tubman ska hamna på en
sedel. Det symboliskt tunga beslutet att sätta Tubman
på USA:s nya 20-dollarsedel fattades redan 2016 av
den dåvarande presidenten Barack Obamas
finansminister Jacob Lew.

När pandemin svepte över världen drabbades
Gamestop, som huvudsakligen säljer dataspel i fysiska
butiker, hårt. Bolaget hade kunnat föra en tynande
tillvaro i det tysta, men den senaste veckan har det
orsakat stora rubriker runt om i världen. Aktien har
rusat och åkt jojo på börsen.

TT
.

På fredagen stoppades handeln tillfälligt sedan aktien
stigit över 80 procent efter New York-börsens öppning.
Aktien stängde på 325 dollar – en uppgång från 4
dollar för ett år sedan.
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Ungefär samtidigt pekade amerikanska medier ut en
34-årig man från Massachusetts som en av de drivande
bakom Gamestops oväntade börsframgångar.

han en Youtubekanal i källaren i huset han hyr i
Wilmington, för att undvika att störa sin i dag tvååriga
dotter när hon låg och sov.

Keith Gill uppger att han började investera i bolaget
redan för drygt ett och ett halvt år sedan, när
aktiekursen låg på omkring 5 dollar. Han hävdar att
han såg potential i bolaget och hoppades att det skulle
kunna få nytt liv genom att locka kunder med de
senaste spelkonsolerna. När Gill – som står bakom
användarnamnet ”Roaring Kitty” på flera sociala
medier och ”Deepfuckingvalue” på Reddits forum
Wallstreetbets – lade ut en bild som sade att han hade
investerat 35 000 dollar i bolaget fick det inte särskilt
stor uppmärksamhet, förutom att en del hånade
satsningen.

Människor i sociala medier följde i hans spår och köpte
optioner via avgiftsfria aktiehandelsplattformar som
Robinhood och Webull.
Youtubeföljaren Joe Fonicello, 21, berättar att han
började kolla på Gills filmer när han reste runt i landet
i en gammal bil med sin flickvän.
– Hon trodde att jag var galen, säger han till New York
Times men berättar att hon senare ändrade sig och att
deras investering nu har växt från 10 000 till över 250
000 dollar.
Men det var inte bara pengar som lockade när han
chattade med Gill och de andra på nätet.

”Den här killen borde sälja nu”, skrev en person enligt
New York Times.

– Det gick från några fantastiska timmar med
börsanalyser och förvandlades till några timmar av att
helt enkelt sprida positivitet.

Men Gill gav sig inte utan började skriva en rad inlägg
på Twitter samtidigt som han lade ut filmer om sin
investering på Tiktok och Youtube. I somras startade
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I tisdags lade Keith Gill ut en bild på Reddit där han
hävdade att hans ursprungliga investering på 53 000
dollar hade växt till 48 miljoner dollar – det
resulterade i över 140 000 ”gillanden”.

kommer ursprungligen från Brockton i delstaten
Massachusetts. 2009 tog han examen från Stonehill
College i Easton med bokföring som huvudämne och
fram till helt nyligen jobbade han på ett
försäkringsbolag. Själv hävdar 34-åringen att han bara
är en vanlig kille som dras till börsmarknaden på
grund av dess komplexitet och utmaningen – han får
utlopp för samma energi som när han var långdistanslöpare på college. Gill menar att andra människor inte
såg möjligheten med Gamestop.

”Ditt exempel har bokstavligen förändrat tusentals
vanliga normala människors liv. Allvarligt talat, tack!”,
skrev en användare.
Men hedgefonderna är antagligen inte lika glada. När
aktien började sticka iväg hade flera av dem nämligen
blankat aktien, det vill säga spekulerat i dess nedgång.

– Folk gjorde ett snabbt antagande och sade att
Gamestop var nästa Blockbuster. Det verkade som att
många människor inte grävde djupare i saken, säger
han till Wall Street Journal och syftar på
hyrvideokedjan som försattes i konkurs för flera år
sedan.

Vem är då mannen som ser ut att ha kuppat börsen och
gett hedgefonderna en knäck?
Med axellångt mörkt hår, bandana, färgade
pilotglasögon och t-shirt med kattryck i en av sina
Youtube-videor ser han inte ut som en traditionell
börshaj. I december siktades han i en annan video
iklädd rosa partyhatt och solglasögon, sippande på vad
som verkade vara champagne, för att fira att
Gamestops aktie hade klättrat till 20 dollar. Keith Gill

Gill hävdar att han inte siktar på att utmana
etablissemanget, men tror att man kan hitta ett värde i
”oälskade” aktier. Han beskriver sig själv som en vanlig
pappa med en plastrutschkana på gräsmattan och en
nätbaserad hobby.
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34-åringens mamma Elaine Gill berättar att sonen
brukade leta efter skraplotter på marken när han var
barn. Inte sällan hittade han vinstlotter som
människor av misstag hade slängt.

– För att skydda bolaget och skydda våra kunder måste
vi begränsa köpen av de här aktierna, sade han till
CNBC på fredagen.
Han betonade att de skulle försöka återgå till normal
handel inom kort.

– Han har alltid gillat pengar, säger hon till Wall Street
Journal.

– Vi har helt enkelt inte varit med om den här typen av
koncentrerat intresse på marknaden för ett litet antal
namn tidigare. Vi anser att man ska ha möjlighet att
köpa och sälja vilka aktier man vill.

När alla ”galenskaper” i samband med Gamestop
startade frågade hon sin son om det han sysslade med
var olagligt eller oärligt. Han svarade:
– Nej mamma, det är det inte, berättar hon.

Samtidigt förnekade han uppgifter om att Robinhood
hade drabbats av likviditetsproblem på grund av den
kraftigt ökade handeln, sedan Bloomberg rapporterat
att bolaget tvingats låna minst hundratals miljoner
dollar. I stället kallade han lånen för en ”proaktiv
åtgärd”.

Men det har fått konsekvenser.
I torsdags stoppade aktiehandelsappen Robinhood köp
av 13 börsaktier, däribland Gamestops. Senare på
dagen öppnades handeln igen, dock i begränsad
omfattning. Det här har orsakat stark ilska hos flera
användare som nu lämnat in en stämningsansökan
mot bolaget. Robinhoods vd Vlad Tenev försvarar
beslutet och menar att det var för både appens och
användarnas bästa.

Tal Cohen, chef för Nasdaqs Nordamerikamarknad,
säger att de har en tät dialog med myndigheten United
States Securities and Exchange Commission, som
utövar tillsyn över värdepappershandeln samt med
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Financial Industry Regulatory Authority, ett företag
som fungerar som en självreglerande organisation för
branschen. Syftet är att analysera handelsmönstret.

frilagts från börsen och den egentliga ekonomin
blöder. Ett sätt att hantera det på är stimulanscheckar,
sade hon och lyfte saken på Twitter.

– Alla investerare, oavsett om man är en hedgefond
eller återförsäljare, har rätt att investera och rätt att
uttrycka sina åsikter om marknaden. Men det måste
göras på ett icke-manipulativt sätt som inte skadar
marknaden. Jag tror att alla försöker balansera viljan
att fortsätta demokratisera våra marknader med att
skydda investerare, säger han till Financial Times.

Den kommande veckan planerar kongressen att hålla
utfrågningar om börsmarknaden efter kaoset. För
Keith Gill har livet i princip förändrats över en natt.
Han har inte spikat några planer för framtiden, men
vill fortsätta med sin Youtubekanal.
– Jag har alltid velat bygga en inomhusbana för löpare
eller en idrottsanläggning i Brockton. Och nu ser det ut
som att jag faktiskt kan göra det, säger han till Wall
Street Journal.

Börskaoset ser också ut att få politiska konsekvenser. I
en intervju med CNBC i torsdags sade Elizabeth
Warren, demokratisk senator från Massachusetts, att
United States Securities and Exchange
Commission behöver striktare och tydligare regler för
marknadspåverkan. Annars blir börsen som ett kasino,
menar hon.

Marit Sundberg
marit.sundberg@dn.se
FAKTA. BLANKNING

Blankning används för att kunna tjäna pengar på en
fallande aktiekurs. Det sker genom att man lånar aktier
som man inte äger på marknaden genom att ta upp en

– Börsen, som har blivit ett jättelikt kasino och lekplats
för miljardärerna, fortsätter bara att gå upp. Det
innebär att vår egentliga ekonomi till stora delar har
77

blankningsposition. Sedan säljer man aktierna och
hoppas kunna köpa tillbaka dem billigare i framtiden.

02 Martin Jönsson:
Världens mest
kraftfulla
polariseringsmotor
har förlorat kontrollen

Blankaren har, eftersom han eller hon har lånat
aktierna av någon, ett krav på sig att någon gång i
framtiden lämna tillbaka de lånade aktierna. Om priset
som man köper tillbaka aktierna för är lägre än priset
man från början sålde dem för, har man gjort en vinst
när man lämnar tillbaka de lånade aktierna.

Det är en fåfäng och farlig dröm att tro att
lagstiftning skulle räcka för att göra de
offentliga samtalsarenorna till en uthärdlig
plats. Därför gjorde sociala medie-jättarna rätt
när de, till slut, agerade mot Donald Trump.
Men de kan inte påstå att de inte visste vad de
varit med om att skapa, skriver DN:s
utvecklingschef Martin Jönsson.

Men om aktiepriset i stället stiger blir det en förlust.
Dessutom riskerar den förlusten bli allt större eftersom
blankaren måste köpa tillbaka aktien för att kunna
lämna tillbaka lånet.
TT
.

Antingen är Facebook ett av världens mest naiva
företag. Eller så är det ett av världens mest cyniska
företag. Någon annan slutsats kan man knappast dra
om man följt bolaget länge.
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Det nya, svårslagna rekordet i denna
”cynaivism” (ursäkta hittepå-ordet) tog bolagets
grundare Mark Zuckerberg hem när han på onsdagen, i
samband med bolagets väldigt framgångsrika
delårsrapport, slog fast att ”användarna inte vill att
politik ska ta över plattformen”. Därför genomför
bolaget nu två saker: de ska upphöra med
rekommendationer om att följa politiska grupper och
de ska minska andelen politiskt innehåll i nyhetsflödet.

Facebook egentligen ville satsa på, men det blev i
alltför många fall slutprodukten från ett bolag som inte
bara lade fram virket till brasan, utan också ställde
dunken med tändvätska intill – och sedan såg till att så
många som möjligt blev inbjudna till spektaklet.
När debatten om Facebooks ansvar för den välriktade
spridningen av fejk och propaganda blåste upp i
samband med det amerikanska presidentvalet 2016
kallade Zuckerberg anklagelserna för
”galenskap” (ordagrant: ”a pretty crazy idea”). När
sedan skandalen kring Cambridge Analytica avslöjades
tvingades Zuckerberg backa, be om ursäkt och vittna
inför domstolar och parlament med löften om hur
bolaget skulle undvika att det upprepades.

Det är en häpnadsväckande u-sväng. Under
åtminstone fem sex år har Facebook tillsammans med
de andra sociala medie-jättarna systematiskt drivit på
polariseringen i samhället. Dels genom utvecklingen av
algoritmerna som styr vad man ser på plattformen,
dels genom hur man skräddarsytt
målgruppsannonseringen för alla som på något sätt vill
påverka eller elda på opinionen. Att påverka det
politiska debattklimatet, inklusive utgången i allmänna
val, har i princip blivit en bärande del av bolagets
affärsidé. Falska nyheter, konspirationsteorier, grova
personangrepp och uppvigling var kanske inte vad

Men väldigt lite hände i praktiken. Facebook fortsatte
välkomna målgruppsstyrd politisk annonsering,
fortsatte blåsa upp räckvidden för
konspirationsteorier, fortsatte driva på polariseringen
och våldet. Det skedde bland annat genom att – i strid
med Zuckerbergs löften till senaten – komma med
förslag på grupper med ”likasinnade” åsikter (ofta
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högerextrema) att följa, vilket sajten The Markup
avslöjade i en granskning så sent som i förra veckan.
En av grupperna som Facebook rekommenderade
innehöll bland annat inlägg med uppmaningar om att
guvernören i Georgia borde hängas.

Att i det läget säga att ”användarna inte vill ha så
mycket politik” och att man ska ”sänka temperaturen”
är förstås ett praktfullt hyckleri. Det kommer enbart
för att minska kraven på reglering, på samma sätt som
nedstängningen av Donald Trumps konton, när
lögnerna och hetsande fick ett dödligt pris den 6
januari. Den egna strategin gick inte längre att
försvara.

Varför? Därför att detta i grunden är hur Facebook
tjänar sina pengar. Det råder en avgrund mellan vad
Mark Zuckerberg säger att han vill att plattformen ska
vara (den ska ”föra folk närmare varandra) och vad alla
dess mekanismer styr mot, vilket är polarisering. Fast
hos Facebook kallas det för ”engagemang”.

Detta är en av de saker man måste förstå om man ska
diskutera huruvida det var ”rätt eller fel” att tysta
enskilda röster på sociala medier på det sätt som
sociala medie-jättarna gjort med Trump med flera efter
stormningen av Kapitolium: att engagemangs-hetsen
gått överstyr. Bolagen kan inte längre kontrollera
effekten av det de byggt upp.

Dess främsta valuta är kommentarer på inlägg och de
värderas högre om det kommer från folk som
interagerar ofta med varandra. Ju mer omstritt ett
ämne är och ju högre aktivitet det blir i grupperna som
följer det, desto högre engagemang och större
spridning. Det är, för att låna välformulerade ord från
CNN:s Oliver Darcy: världens mest kraftfulla
polariseringsmotor. Och den genererade sisådär 90
miljarder i vinst bara under det senaste kvartalet.

Men det finns fler saker man måste begripa om vi på
allvar ska diskutera frågan om teknikbolagens makt.
Till att börja med att det knappast handlar om något
maktmissbruk att stänga ett konto: det är inget
automatiskt hot mot yttrandefriheten, hur stor aktören
än är. Alla plattformar, även Flashback och Infowars,
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har regler för hur man får bete sig och vad man får
säga. Bryter man mot det tas inläggen bort och konton
blockeras. Detta sker, i en miljonvolym, varje dag på en
plattform som Facebook: nästan helt algoritmiskt, för
att få bort våldsinnehåll, pornografi och annat.
Grundproblemet är knappast att någon ”tystas”,
snarare att man rensar för lite.

Drivkraften måste vara starkare för att vara en – ursäkt
det omoderna ordet – anständig plattform. Dit kan
man komma på olika sätt. Facebook försöker göra det i
liten skala genom en egenrekryterad ”tillsynsstyrelse”
som även kritiserar bolagets beslut, Twitter med
projekt som ”Birdwatch”, ett kollaborativt grepp för att
motverka desinformation – för att ta två aktuella
exempel.

I post-Trumpdebatten har en del, från höga EUpolitiker till tryckfrihetsdebattörer, drivit linjen att
bolag inte ska få ”stänga av någon”, utan att det bara
ska baseras på lagstiftning. Det är att visa alltför hög
tilltro till lagstiftarnas förmåga – och vilja – att hänga
med och lägga ribban på rätt nivå. Det är också fel väg
att gå. Om den linjen skulle tillämpas på exempelvis
den fria pressen skulle portarna öppnas för mycket
grövre publiceringar än i dag. Om man istället arbetar
inom ramen för ett självreglerande, pressetiskt system
skapar man en starkare vilja att ta ansvar.

Det kommer alltid att vara en ojämn kamp. Krafterna
som vill något annat är starka – och så har det varit
långt innan Mark Zuckerberg och hans kompisar
lanserade ”The Facebook” för 17 år sedan. I sin nya,
oerhört läsvärda bok ”If then” skildrar historikern Jill
Lepore hur politiska kampanjer redan i början av 60talet försökte utnyttja användardata för att styra
opinionen, i en ohelig allians mellan Madison Avenue,
Washington och IT-branschens pionjärer - i det här
fallet bolaget Simulmatics.

På samma sätt måste aktörer som Facebook och
Twitter avkrävas ansvar. Inte för att lagen kräver det,
utan för att användarna och samhället gör det.

Det lyckades inte då. Det var först drygt 50 år senare
som algoritmerna blivit tillräckligt effektiva och
plattformarna tillräckligt stora. Den politiska cynismen
81

var säkert lika stark då som nu. Men det krävdes lika
cyniska – eller naiva – partners i techvärlden för att på
allvar få bollen i rullning.

03 Ledare: Den smala
vägen är det bästa
valet för Biden

Lyssna också på: Studio DN: ”Lagarna räckte inte till
för att hejda Trumps uppviglingsinlägg”.

Joe Biden har lovat att försöka ena nationen och att
samarbeta med sina politiska motståndare. Det är
lättare sagt än gjort, efter de konvulsioner företrädaren
Donald Trump utlöste. Den nye presidentens första
stora dilemma är hur han ska hantera stödåtgärder till
ekonomin i coronapandemins spår.

Martin Jönsson
martin.jonsson@dn.se

Bidens och Demokraternas utgångsbud är ett paket på
1 900 miljarder dollar. Det ska läggas ovanpå 2 000
miljarder som pumpades in i ekonomin i våras och 900
miljarder så sent som i december. Sammantaget
handlar det om över 25 procent av bnp.
Där ingår förstås pengar till vaccinationsprogram, men
också kontantcheckar på 1 400 dollar till nästan alla
amerikaner, förlängt och utökat
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arbetslöshetsunderstöd, bidrag till småföretag och
delstater, med mera.

stimulanser, enligt kongressens politiskt obundna
budgetkontor. Arbetslösheten skulle fortfarande ligga
relativt högt, men ha sjunkit ordentligt. Samtidigt kan
nya bakslag inte uteslutas.

Tio republikaner i senaten har lagt ett motförslag på
drygt 600 miljarder dollar, en tredjedel av Bidens
summa. Vaccin vill alla ha, men Vita husets övriga
poster har trimmats eller strukits.

Republikanernas aversion mot att stötta delstater och
kommuner är obegriplig. De har däremot rätt i att
Bidens paket blint skickar kontantbidrag till både
fattiga och välbeställda. Och att höjd minimilön mer är
en demokratisk hjärtefråga än en stimulansåtgärd.

”Nyttan med att agera nu och i stor omfattning är
mycket större än kostnaderna i längden”, hävdar den
nya finansministern Janet Yellen.

Demokraterna har en lövtunn övervikt i kongressen:
en knapp majoritet i representanthuset och ett likaläge
i senaten där vicepresident Kamala Harris har
utslagsrösten.

Det är visserligen sant. Fast hur långt man ska gå finns
det givetvis ingen färdig sanning om. Republikanernas
erbjudande innebär inte heller att spara på krutet.
Risken för att budgetunderskott skapar kraftig
inflation och stora räntehöjningar ser för tillfället liten
ut. En viss överhettning av ekonomin går att tåla.
Däremot synes USA inte vara i så dåligt skick som
tidigare befarats.

Det ställer Biden inför ett vägval. Han kan
kompromissa med de tio republikanerna i senaten, och
hoppas att han får med sig vänstern i sitt eget parti.
Eller så struntar han i republikanerna, och försöker
trumfa igenom paketet med enbart demokratiska
röster (om nu de mer konservativa är med på den
vagnen).

Redan i sommar kan ekonomin ha tagit sig upp till
nivån just före pandemin – utan ytterligare
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Republikanerna är djupt splittrade, och många av
Trumps fans verkar bortom all räddning. Men i partiet
finns sansade röster som vet hur pandemin har farit
fram med väljarnas hälsa och hushållskassa. Några
miljarder dollar mer, att senatorerna går Biden till
mötes, är inte för mycket begärt.

Biden behöver bevisa handlingskraft. Men också visa
att han menar allvar med viljan att sträcka ut en hand
till Republikanerna.
DN 3/2 2021

Men presidenten måste försöka göra upp över
partigränsen, av flera skäl. Han bör stå för det han sa i
installationstalet om samarbete, särskilt mot bakgrund
av det jämna resultatet i kongressvalet. Genom att tala
med den andra sidan om coronapaketet kan han lägga
en grund för framtida överläggningar i fler frågor. Det
finns all anledning att bistå de republikanska element
som har insett vådan av att överlåta partiet åt Trump.
Dessutom är det chans att visa vanliga amerikaner att
Washington visst fungerar.
Det demokratiska partiet gör för sin del klokt i att följa
den linjen, trots all uppdämd frustration från
Trumpåren. Ett stimulanspaket kan visa sig vara för
litet, men då får Joe Biden återkomma.
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detta skrämmer bort intresserade från en i grunden
sund sparform.

03 Låt inte bilden
sättas att aktieägande
är ett onlinekasino

Mindre braskande är nämligen berättelsen om hur fler
och fler i Sverige blir aktieägare. De är nu över två
miljoner personer och för fyra månader sedan
passerade värdet på deras aktieägande en biljon
kronor. Antalet aktieägare i Sverige är det högsta på 15
år. Tillväxten av unga aktieägare är större än avhoppen
från äldre – åldersgruppen 21–30-åringar är den som
växer snabbast (SvD 24/12).

Den kittlande berättelsen om gräsrotsaktivismen mot
en hedgefonds investering i en fallande kurs för
dataspelkedjan Gamestop, har dominerat nyheterna
om värdepapper. Det är förståeligt. Berättelsen har
David mot Goliat-inslag. Den episka Hollywoodfilmen
väntas inom kort vara under produktion.

Ökningen i denna grupp ses av flera bedömare som
följden av en mer projektorienterad arbetsmarknad.
Fler och fler unga sparar för framtiden när livslånga
anställningar blir ovanligare. Bieffekten är att de ökar
sin egenmakt och dessutom blir mindre ekonomiskt
fjättrade till sin partner.

Självklart har historien redan blivit politik.
Timbros chefsekonom Jacob Lundberg har förtröstan
inför aktiehandelns självkorrigerande inslag. LOekonomen Torbjörn Hållö beskriver däremot fallet
Gamestop som ett bevis på värdepappershandelns
fördärvlighet. ”Som jag ser det är det något sjukt med
hela systemet”, säger han (Arbetsvärlden 29/1).

Utvecklingen drivs också av den tekniska förenkling
som exempelvis appar för aktiehandel i
mobiltelefonerna har medfört.

När Gamestopdramat är över kommer småsparare som
klev in sent att ha gjort förluster. Det är olyckligt om
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Aktiemarknadens grundläggande funktion, att förse
växande företag med riskvilligt kapital, fungerar på det
här sättet allt bättre. Så kan resurserna hitta sin väg till
nästa svenska internationella hit, som Klarna och
Spotify.

03 Biden river upp
Trumps lagar om
migration

Enskilda svenskars intresse av att spara, av att över tid
skaffa sig ökad egenmakt över sitt liv, sammanfaller
med Sveriges behov av ett dynamiskt privat näringsliv.

USA. President Joe Biden undertecknar tre presidentdekret som rör migration. Syftet är att riva upp Donald
Trumps lagstiftning som ledde till att barn separerades
från sina föräldrar vid gränsen till Mexiko.

Historiskt sett har aktier och aktiefonder varit
framgångsrika sätt att spara. Och en bonus faller inte
bara ut i utdelningar och kursstegringar för enskilda
utan också i kunskap – aktieägaren har ju anledning
att följa företaget och branschen.

Även om Trumpstyret på grund av massiv kritik, också
internt, tvingades dämpa sin nolltoleranspolitik som
infördes 2018 är fortfarande hundratals barn
separerade från sina föräldrar efter att de försökt ta sig
in i USA utan tillstånd.

I förlängningen blir sambandet mellan välfärd och
näringslivsutveckling tydlig för allt fler.

TT-AFP

Sådan allmänbildning är bra för Sverige.
Jens Runnberg
jens.runnberg@dn.se
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03 Galna lögner och
03 Hård kamp om att
konspirationsteorier är bli först med
cancer för det
Gamestopfilm
Dramat som fortfarande utspelar sig kring
republikanska partiet
spelföretaget Gamestop kommer att bli film.
och vårt land.
Sedan tidigare var det känt att
produktionsbolaget MGM köpt filmrättigheter
till en ny bok om händelserna. Nu kommer
uppgifter om att Netflix gör det samma, skriver
sajten Deadline.

Kommentaren från topprepublikanen Mitch
McConnell riktas till partikollegan Marjorie Taylor
Greene – som har uttryckt stöd för
konspirationsrörelsen Qanon. Kritiken mot Greene har
växt sedan det framkommit att hon åren innan hon
valdes in i kongressen upprepade gånger på nätet
uttryckt stöd för att demokratiska politiker ska
avrättas, däribland talmannen Nancy Pelosi. TT

Även om historien är allt annat än över finns redan
långtgångna planer på att filmatisera börsdramat kring
Gamestop. Netflix är, enligt uppgifter till Deadline, på
god väg att sluta ett filmavtal tänkt att skildra
berättelsen om hur amatörhandlare på nätforumet
Reddit lyckats skaka om hela aktiemarknaden.
Mark Boal (”The hurt locker”, ”Zero dark thirty”) ska
vara klar som manusförfattare medan Noah Centineo
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får en huvudroll, enligt sajten. Den hittills namnlösa
filmen ska fokusera på sociala medier som fenomen
och hur dessa minskat glappet mellan de stora och små
spelarna på börsmarknaden. Vidare ska filmen även ta
upp ett bredare perspektiv om hur information sprids
på nätet för olika parters vinning.

04 Risk för historisk
brytning mellan USA
och Turkiet
I sitt första budskap till Turkiet riktar USA:s
nya administration skarp kritik mot president
Recep Tayyip Erdogans regim. Men USA:s
möjligheter att påverka Turkiet är begränsade,
och kanske är det för sent att lappa ihop
ländernas snart sjuttiofemåriga allians.

Samtidigt som Netflix slutför sin affär har ett annat
produktionsbolag, MGM, redan köpt filmrättigheterna
till den ännu inte publicerade boken ”The antisocial
network” om samma ämne. Boken skrivs av författaren
Ben Mezrich som fick sitt genombrott med ”The
accidental billionaires” som sedan blev
inspirationskälla till filmen ”The social network”.
Filmbolagen ska därmed producera titlar om samma
ämne, och nu återstår att se vem som hinner först.

Vi är djupt oroade över situationen”, säger en UDtalesman i Washington om den bristande
rättssäkerheten och den kringskurna yttrandefriheten i
Turkiet.

Joakim Hulterström

Han nämner särskilt Turkiets mest celebra politiska
fångar, filantropen Osman Kavala och den kurdiske
politikern Selahattin Demirtas.

joakim.hulterstrom@dn.se

Den amerikanska kritiken förmedlades inte via
officiella kanaler utan exklusivt i Ahval, en regimkritisk
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internetsajt. Ahval finansieras av Arabemiraten och
leds av förre Sveriges Radio-medarbetaren Yavuz
Baydar. Det är kuriöst att USA väljer att markera sin
kursändring, efter Donald Trumps gemytliga relationer
till Erdogan, i ett medium som är förbjudet i Turkiet.

partner – detta också i traditionellt USA-vänliga läger,
bland högernationalister och militärer.
Bägge länderna har i sin planering börjat gardera sig
mot en brytning. Det är känt att USA undersöker
möjligheterna att flytta sin stora flygbas – inklusive ett
femtiotal kärnvapen – från Incirlik nära Adana i
Turkiet till Nato-flygfältet Souda Bay på Kreta.

Under Donald Trumps år vid makten lyckades han och
hans stab blockera vissa – men inte alla –
bestraffningar av den turkiska regimen. Bortom
kontroverserna, främst Turkiets ryska vapenköp, dess
ockupation av norra Syrien och dess aggressiva
flottmanövrer i Medelhavet, tornar en större fråga upp
sig: Är det alls möjligt att rädda relationerna mellan
länderna?

En sak är att USA signalerar sina preferenser, en helt
annan sak är att tvinga Turkiet att demokratisera och
acceptera nya spelregler. Erdogans islamistiska AKP
hade i början av sin styrestid betydande stöd av
storstädernas liberala elit och av kurderna. Men sedan
sommaren 2015 regerar AKP med stöd av
högerextrema, och numera USA-fientliga, MHP, vars
inflytande ökar stadigt.

I Pentagon och i Centcom, USA:s
Mellanösternkommando, är det många som givit upp
Turkiet. Joe Bidens utrikesminister Anthony Blinken
kallade nyligen Turkiet ”vår så kallade allierade”.

Sommaren 2019, mot Erdogans vilja, tvingade MHP:s
ledare Devlet Bahceli domstolarna att annullera
borgmästarvalet i Istanbul, sedan kurdiska väljare fört
oppositionspartiet CHP:s kandidat till seger mot
regimens kandidat.

Samtidigt, i den turkiska statens högre sfärer, ser
många USA som en fiende och Ryssland som en möjlig
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Silk Road-institutets Turkietforskare Halil Karaveli
säger till DN:

Men det syriska kriget spolierade allt. Under 2014 tog
en kurdisk de facto-stat form i norra Syrien, det så
kallade Rojava. Områdets ledning var intimt lierad, för
att inte säga identisk, med PKK och sträckte sig sextio
mil utmed gränsen till Turkiet. Till råga på denna
olycka, i turkiska ögon, blev Rojava under kampen mot
IS USA:s gunstling.

– USA kan knappast rubba Turkiet. Erdogan vill ha
goda relationer till USA. Men Bahceli vill inte släppa
fångar som Demirtas och Kavala för den goda
stämningens skull. USA måste försöka förstå hur
denna statsnationalism, en gång USA-vänlig och
rysshatande, blivit motsatsen.

Skräcken för en USA-allierad PKK-stat inpå landets
knutar skrämde slag på de turkiska generalerna, och
våren 2015 sade de åt Erdogan att avbryta
fredsprojektet och återuppta kriget mot PKK. Några
veckor senare, vid valet i juni, snuvade prokurdiska
partiet HDP Erdogan på hans parlamentsmajoritet och
han blev beroende av högerextremisterna.

– Som Bahceli ser det är USA, med sitt stöd till Syriens
kurder, ett dödligt hot. Om USA verkligen vill stärka
relationerna så borde det hjälpa Erdogan att frigöra sig
från högernationalisterna och militären.
Erdogan har under sin karriär haft en pragmatisk
inställning till kurderna. Han har samarbetat med dem
och deras rörelser när det gynnat hans intressen, och
för tio år sedan lyckades han få med militärerna på ett
hisnande djärvt projekt: fredsförhandlingar med den
kurdiska PKK-gerillan. En vapenvila nåddes, och ett
historiskt genombrott var nära.

Trump övergav kurderna, som fortfarande håller delar
av norra Syrien och nu hoppas på Joe Biden. Halil
Karaveli:
– USA:s analys av Turkiets politik är helt Erdogancentrerad. Få i Washington begriper hur begränsat
Erdogans inflytande är. Han är ingen demokrat, men
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han är pragmatisk och USA-vänlig. Det är inte han som
drar Turkiet i antiamerikansk riktning.

Erdogan, fick lämna sin post och Erdogan tvingades ta
avstånd från honom.

Erdogan skulle vilja kompromissa med USA, om
fångar och om norra Syrien. En lösning som nämnts
vore att låta den kurdiska enklaven bestå, men att PKK
lämnar området och låter det styras av Irak-kurdiska
KDP – Turkiets allierade. Men, som tidningen
Cumhuriyet, ett av få medier som inte går i regimens
ledband, skrev häromdagen, så vet Erdogan att
radikala eftergifter ifråga om kurderna betyder att han
”förlorar den militära byråkratins stöd - och makten.”

Kavala har blivit en symbol för det civilsamhälle
regimen vill kväsa och reglera. En ny lag tvingar alla
enskilda organisationer att registrera sig och ställa sig
under statlig kontroll. Kavala är, med Bahcelis ord,
”Sorosist” – ett verktyg för främmande krafter som
manipuleras av den judiske finansiären George Soros.
Staten planerar att skapa en ny, lojal kurdisk
”opposition”, ett eller flera kurdiska centerhögerpartier som kan fånga upp kurdiska röster utan
att utmana staten. Innan det sker måste det populära
HDP, kräver Bahceli, försvinna.

Inrikespolitiskt har Turkiet inte heller mycket att
erbjuda liberalerna i Washington. Devlet Bahceli slår
bort allt tal om att släppa de politiska fångarna. Ett
mått på hans dominans: I november sade förre vice
premiärministern Bülent Arinc, en av AKP:s grundare,
att HDP-ledaren Demirtas borde släppas och att
anklagelserna mot Osman Kavala var ett falsarium.

Förhoppningen är att en sådan ommöblering i det
politiska landskapet skulle kunna säljas internationellt
som en demokratisk ”kurdisk öppning”, och ta udden
av kritiken från USA och EU.
Frågan är om detta kan lyckas samtidigt som
rättsapparaten missbrukas för att tysta och skrämma

Hans ord möttes av ett vredesutbrott från Bahceli, som
kallade Arinc ”förrädare”. Arinc, nära rådgivare till
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politiker från de demokratiska partierna, också från
det stora, och USA-vänliga, oppositionspartiet CHP.

I en mätning från Pew Research Center från 2019 hade
73 procent av turkarna en negativ syn på USA. Endast
20 procent hade en positiv syn på USA, lägst av
världens länder.

En annan fråga är om USA vågar ta till smärtsamma
ekonomiska sanktioner när det vet att Ryssland och
Kina står redo att välkomna den turkiska regimen i sin
krets.
Nathan Shachar
naranjal@gmail.com
FAKTA. 73 PROCENT AV TURKARNA NEGATIVA TILL USA

Turkiets och USA:s relationer i modern tid inleddes
med Truman-deklarationen 1947, USA:s plan för att
hejda kommunismens utbredning.
Antikommunismen var länge huvudmotivet bakom
USA:s intresse för Turkiet, kravet på demokrati och
rättssäkerhet är av senare datum. Stora delar av
allmänheten och militäretablissemanget har varit USAvänligt, men på senare år har en tvär omsvängning ägt
rum.
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04 Amanda Gormans
poesi ges ut i Sverige

05
Sydstatsflagga
tas bort från
bilskyltar

Litteratur. Den amerikanska poeten Amanda Gorman
fick ett enormt genomslag när hon läste sin dikt ”The
hill we climb” under president Joe Bidens installation i
januari. Nu meddelar det svenska förlaget Polaris att
man har rättigheterna till dikten, som ska ges ut
separat, samt en kommande diktsamling av Amanda
Gorman.

Rörelsen för att rensa bort den så kallade
sydstatsflaggan i USA fortsätter. Nu
meddelar delstaten North Carolina att
man inte längre kommer att förnya eller
utfärda nya registreringsskyltar där
flaggan förekommer, rapporterar
Raleigh News & observer.

Vem som ska översätta dikterna och exakt när de ska
publiceras kommer att meddelas inom kort.
TT

Beslutet meddelades av North Carolinas
Department of motor vehicles (DMV). Enligt
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myndigheten kan flaggan uppfattas som
stötande.

för Amerikas konfedererade stater under det
amerikanska inbördeskriget och vars logotyp
innehåller flaggan.

”Vi har därför kommit fram till att det är
opassande att visa upp örlogsflaggan på
registreringsskyltar, då dessa är delstatens
ägodelar”, står det i ett uttalande enligt Raleigh
News & observer.

”Detta är diskriminering sprungen antingen ur
en vägran att förstå vår delstats sanna historia
eller ett djupt hat mot personer från
sydstaterna”, säger organisationens ledare R.
Kevin Stone i ett uttalande.

Det dröjer ett år innan alla registreringsskyltar
med flaggan kommer att vara borta. Personer
som vill förnya sin registreringsskylt kommer
att meddelas att de inte kan behålla skylten om
den har flaggan. De kommer i stället att
erbjudas möjligheten att använda sig av en
vanlig registreringsskylt, eller en annan av de
drygt 100 specialskyltar som delstaten erbjuder.

Beslutet är en del av en bredare rörelse där
amerikanska myndigheter i allt högre grad valt
att rensa bort sydstatsflaggan, som kommit att
bli allt mer problematisk på grund av sin
koppling till USA:s inbördeskrig och slaveriet.
Mississippi meddelade i juni 2020, som sista
amerikanska delstat, att symbolen inte längre
kommer att inkluderas på delstatsflaggan, och
tidigare samma månad meddelade den

North Carolinas beslut kritiseras av Sons of
Confederate veterans (SCV), en organisation
som riktar sig till män med förfäder som stred
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06 Extremister
måste ut ur
partiet

amerikanska racingserien Nascar att flaggan
förbjuds på arenorna.
Hugo Ewald
hugo.ewald@dn.se

Marjorie Taylor Greene är ingen vanlig nyvald
ledamot av kongressens representanthus. Hon
är symbolen för den varböld som drabbat det
republikanska partiet.
För hon är anhängare av konspirationsteorin
QAnon, som hävdar att ledare för
Demokraterna ingår i ett hemligt gäng
satanistiska pedofiler som försöker ta över USA.
Hon leker med tanken att politiska motståndare
borde avrättas. Och hon tror att judiska
bankirer startar skogsbränder med laser från
rymden.
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Nu har hon beklagat några av sina hårresande
uttalanden. Men hennes vrickade världsbild är
inget som plötsligt bara går att ångra. Kommunister som hyllade Stalins massmord ena
dagen och tog avstånd nästa var heller aldrig
trovärdiga.

fusk. Efter den våldsamma attacken vägrade
likafullt över hälften av representanthusets
republikaner att godkänna valresultatet.
De tio republikaner som därefter sa ja till att
ställa Trump inför riksrätt för anstiftan till
uppror har mötts av hot från hans fans. Liz
Cheney fick behålla sin position i ledningen för
partigruppen – men 61 ledamöter ville avsätta
henne.

Den demokratiska majoriteten i
representanthuset drev under torsdagen fram
ett beslut om att ta ifrån Greene hennes
utskottsposter. Endast elva republikaner
röstade ja. Mitch McConnell, Republikanernas
ledare i senaten, har däremot brännmärkt
Greenes ”galna lögner” som en ”cancer för
partiet”.

Marjorie Taylor Greene och Liz Cheney
representerar var sin sida i slaget om det en
gång så stolta partiets framtid. Republikanerna
sliter med frågan om extremister och
konspirationsteoretiker är välkomna. Det
självklara svaret borde vara nej.

Dramat utspelar sig mot bakgrund av hur
Donald Trumps supportrar stormade
kongressen den 6 januari. Syftet var att stoppa
bekräftandet av Joe Bidens valseger, som
Trump totalt utan grund hävdar berodde på

Gunnar Jonsson
gunnar.jonsson@dn.se
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06 Sprickan
kring Taylor
Greene visar
hur svår
Trumpismen är
att hantera

DN:s USA-korrespondent Karin Eriksson
svarar på sex frågor om petningen och
hur partiet förgäves famlar efter en
kompromiss med Trumpanhängarna.
1 Varför ville Demokraterna få bort Marjorie
Taylor Greene?
För att hon är den mest extrema medlemmen av
kongressen – en politiker som kunnat ta klivet
in i maktens korridorer, trots att hon
representerar strömningar som försöker
underminera förtroendet för demokratin i USA.
Marjorie Taylor Greene, som tog plats i
representanthuset nu i januari, är inte bara en
högröstad anhängare av den tidigare
presidenten Donald Trump och hans teorier om
hur valfusk förstörde valet 2020.

Trots stort stöd från sitt parti röstade
USA:s representanthus för att avlägsna
den mycket kontroversiella republikanen
Marjorie Taylor Greene från de två
utskott hon var medlem av.

Hon är också starkt förknippad med
konspirationsteorierna i QAnon-rörelsen och
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idén att delar av Demokraterna ingår i ett
satanistnätverk. På Facebook har hon gillat ett
inlägg om att Demokraternas ledare i
representanthuset Nancy Pelosi borde få ”ett
skott i huvudet”. Hon har spekulerat i att några
av skolskjutningarna i USA kan ha varit riggade.
Hon har spridit konspirationer om terrorattackerna 11 september 2001. För att ta några
exempel.

Nej, det kan man inte påstå. Röstsiffrorna i
representanthuset blev 230 mot 199 för att
avlägsna Marjorie Taylor Greene från platserna
i utskotten. Samtliga demokrater röstade för
petningen och sammantaget elva republikaner.
Tre kongressledamöter avstod.
Mönstret går att känna igen: när
representanthuset för några veckor sedan
röstade om riksrätten för Donald Trump var det
tio republikaner som valde att ställa sig bakom
kravet på att ställa expresidenten till svars för
stormningen av Kapitolium.

Nu valde Demokraterna att ta strid om hennes
platser i budgetkommittén och utbildningskommittén i representanthuset. Det betraktades
som särskilt graverande att en politiker som
spridit lögner om skolskjutningarna skulle ägna
sig åt utbildningspolitik.

3 Varför röstade nästan alla republikaner emot
att avlägsna Taylor Greene från utskotten?
Precis som när det gäller riksrätten försöker den
stora majoriteten av Republikanerna peka på
principerna – de menar att det är fel att ställa
Trump inför rätta eftersom han lämnat

2 Så blev det en stor majoritet som försökte peta
henne från platserna i utskotten?
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presidentposten, och de menar att det är fel att
ställa Taylor Greene till svars för uttalanden
som hon gjort innan hon tog plats i kongressen.

utfärda garantier för att hon ska vara mer
försiktig i framtiden.
4 Hur påverkar resultatet av omröstningen
Demokraternas och Republikanernas
förhållande till varandra?

Men i grunden handlar bråket om Taylor
Greene om arvet efter Trump och extremismen i
Trumpismen. Marjorie Taylor Greene har själv
berättat att hon haft kontakt med expresidenten
i veckan som gått och att hon ska besöka honom
på residenset Mar-A-Lago inom kort.

Stämningen var redan usel, och förmodligen
bidrar torsdagens omröstning bara till
frustrationen. Inom Demokraterna finns en
växande vrede över att Republikanerna inte kan
eller vill städa upp i partiet.

Ledningen för Republikanerna i
representanthuset står inför valet att antingen
tolerera extremism eller riskera att väcka
Trumpanhängarnas vrede. Man kan tycka att
det moraliska valet är självklart, men
partietablissemanget försöker hitta
kompromisser som kan tillfredsställa alla
falanger samtidigt. Minoritetsledaren Kevin
McCarthy har valt att ta avstånd från Taylor
Greenes uttalanden, och samtidigt försöka

Republikanerna kontrar med att lyfta fram olika
kontroversiella uttalanden från demokratiska
ledamöter.
Kongressledamoten Mario Diaz-Balart från
Florida som ställde sig bakom petningen av
Marjorie Taylor Greene har gjort klart att han
vill avlägsna flera politiska motståndare från
kommittéuppdrag.
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5 Hur har Marjorie Taylor Greene reagerat?
Det har varit många och motstridiga signaler.
Hon har fördömt omröstningen, men samtidigt
förklarat att det är lika bra att hon slipper
arbetet i kommittéerna nu när Demokraterna
ändå har majoritet. ”Jag skulle slösa bort min
tid”, förklarade hon vid en pressträff på
fredagen. Hon bad om ursäkt för några av sina
tidigare kommentarer, utan att precisera vad
hon egentligen ville ta tillbaka. Hon anklagade
Demokraterna för att splittra landet – trots att
hon tidigare på morgonen själv hade twittrat att
de politiska motståndarna var ”idioter”.

Om Donald Trump visar sitt stöd för Marjorie
Taylor Greene offentligt, och om hon verkligen
får möjlighet att göra en officiell visit på Mar-ALago, så blir hon en galjonsfigur för den bredare
Trumpismen. För extremisterna på högerkanten
kommer hon alltid att vara en hjälte.
Karin Eriksson
karin.eriksson@dn.se

6 Kan hon bli en martyr för Trumpanhängarna?
Det avgörs av mannen som fortfarande har en
så central roll i amerikansk politik, trots att han
formellt har lämnat Vita huset.
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06 USA
avfärdar
Turkiets
anklagelser om
kuppförsöket
Anklagelserna mot USA för att ha legat
bakom kuppförsöket i Turkiet 2016 är
”falska och grundlösa”, hävdade USA:s
utrikesdepartement på torsdagskvällen.
Tidigare på dagen hade den turkiske
inrikesministern Süleyman Soylu
upprepat den ofta hörda beskyllningen.

USA:s UD underströk att ”Turkiet är USA:s
allierade och Nato-partner” och att relationen
mellan länderna är ”helt oförenlig med stöd till
kuppmakare”.
USA riktade också skarp kritik mot den turkiska
regimens ”hbtq-fientliga agerande” under de
pågående studentoroligheterna på Bogaziciuniversitetet i Istanbul. Bakom protesterna,
enligt vissa turkiska regimtalespersoner, ligger
”perversa hbtq-rörelser”. EU:s utrikeschef Josep
Borrell har också brännmärkt dessa uttalanden
som ”hatiska”. President Recep Tayyip Erdogan,
som talade till pressen efter fredagsbönen,
reagerade häftigt på den amerikanska kritiken:
– De borde se sig i spegeln innan de klandrar
oss, och tänka över sitt oproportionella våld mot
fredliga demonstranter under Black lives
matter-protesterna.
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Åsikten att USA var inblandat i 2016 års
kuppförsök är mycket utbredd i Turkiet.
Erdogans mångårige allierade, den numera
efterlyste sektledaren Fethulla Gülen, som lever
i exil i USA, betraktas av den turkiska regimen
som kuppens huvudansvarige. Utrikesminister
Antony Blinken var vid tidpunkten för kuppförsöket biträdande utrikesminister. Han sade i
november 2016 att ”USA borde ha visat Turkiet
större medkänsla efter kuppförsöket”.
Konflikten på Bogazici-universitetet gäller
studenternas vägran att erkänna den rektor
Erdogan nominerat. Häromdagen
demonstrerade studenter med ett plakat som
föreställde Kaba i Mekka, islams heligaste plats,
insvept i en hbtq-flagga. Studenterna, som
inrikesminister Soylu kallade ”perversa”, greps.

– Det finns inget sånt som hbtq, sade Erdogan.
Det här landet kommer att fortsätta mot
framtiden med sin egen moral.
Protesterna på universitetet, som pågått i över
en månad, bekymrar den turkiska regimen. De
hårdhänta metoder som oftast tillämpas mot
kritiker och demonstranter är svåra att dölja
och försvara mitt i Istanbul. Många studenter
har gripits, men förvånansvärt många har
släppts, ett tecken på att myndigheterna agerar
med ett getöga mot världsopinionen.
Nathan Shachar
naranjal@gmail.com
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Utrikes DN-artiklar
31 januari - 6 februari
2021, utom USA
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31 Sänk värmen i
Arktis
Minns ni den 20 juni i fjol? Det var då en plats i
nordöstra Sibirien uppnådde 38 plusgrader. En
bisarr siffra, den högsta som noterats norr om
polcirkeln.
Förutom den lilla detaljen att det indikerar att
mänskligheten är på väg att förångas tar sig
värmen i Arktis och de tinande isarna många
uttryck. Möjligheterna att tjäna pengar på
naturresurser ökar, liksom den militära
närvaron. Till och med Kina har räckt upp
handen för att förklara att man ser sig som ett
”Arktisnära land”, trots att närmaste kinesiska
gräns ligger 140 mil bort.

På ett Folk och försvar-seminarium i samarbete
med Norges ambassad bekräftades på fredagen
en bekant bild. Efter kalla kriget kunde de
verkligt Arktisnära länderna koncentrera sig på
avspänning och samarbete. Nu ökar framför allt
den ryska militära aktiviteten och
misstänksamheten och upprustningen är
tillbaka.
Samtidigt tonade flera av talarna ner hoten. I
grunden fungerar samarbetet och de
internationella ramverken fortfarande bra. Ja,
Kina visar ökat intresse, och närmar sig
Ryssland bland annat med gemensamma
arktiska flygövningar. Men den kinesiska
närvaron är hittills rätt odramatisk och
närmandet sker bara så länge Kreml tycker att
det ligger i eget intresse.
En sak står klar: När man pratar Arktis är det
bra att ha goda vänner. De nordiska, europeiska
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och transatlantiska intressena hör ihop.
Gemensamma försvarsövningar spelar viktig
roll, och de sker som svar på rysk upptrappning.
”Det finns inga offensiva ambitioner i vare sig
Oslo eller Stockholm”, som Johan Lagerlöf från
försvarsdepartementet konstaterade med ett
snett leende.
Samma sanning gäller i Arktis som i alla de
områden där Rysslands och västs intressen
krockar. Rustar Ryssland ner följer omvärlden
efter. Sträcker Kreml ut en ärlig hand är många
villiga att ta den. Samarbete är möjligt, och
nödvändigt.
Erik Helmerson
erik.helmerson@dn.se

31 Vargen tar
hans får – men
ändå är
jaktintresset
svagt
Ryssland har kanske flest vargar i
världen. Vargen betraktas som farlig och
besvärlig – men den är inte hatad. Den
ses som ett nödvändigt ont.
DN:s Anna-Lena Laurén har besökt
Dagestan i norra Kaukasien där
specialavlade hundar skyddar fåren. Här
är det tillåtet att jaga varg och det finns
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inga begränsningar för hur många man
får skjuta. Men intresset är litet.

uppskattningar kan det handla om 60 000–70
000 vargar.

I fjol dödade vargen 26 får. Den kom på natten
och tog sig över ett två meter högt staket.

I den kaukasiska republiken Dagestan lever
omkring tretusen vargar, på en yta som
motsvarar ungefär halva Lappland. Som en
jämförelse kan nämnas att det totala antalet
vargar i hela Sverige är kring 365, enligt
Naturvårdsverkets inventering förra året.

Vjatjeslav Pepeljajev stöder sig på herdestaven.
Vi står på en höjd, med vacker utsikt över
böljande gröna bergsryggar.
På andra sidan dalgången betar hans fårflock.
Runda vita ulltottar mot det gröna höstgräset.
Den dagestanska byn Pervomajskoje, där vi
befinner oss, ligger mellan bergen och Kaspiska
havet. Det är typisk kaukasisk landsbygd där
fåravel är en av de viktigaste födkrokarna – och
där vargen är vanligt förekommande.
Ryssland har kanske flest vargar i världen. Det
exakta antalet är oklart, eftersom det inte har
gjorts någon centraliserad inventering av
stammen på åratal. Enligt forskarnas

– Inga stängsel hjälper mot varg. Man måste ha
hund, säger Pepeljajev.
Vid hans fötter sitter den gigantiska hunden
Belka. Kraftig som ett lejon, med ett ansiktsuttryck av upphöjt lugn. Rasen, som inte är
registrerad, kallas kavkazskij volkodav, fritt
översatt kaukasisk vargfällare. Det är en lokal
typ av hund som bara finns i Dagestan. Den ska
inte förväxlas med den kaukasiska
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herdehunden, en liknande ras som registrerades
under sovjettiden.
Vjatjeslav Pepeljajev stryker med handen över
tiken Belkas väldiga, vita huvud. Åttio kilo tung
är hon så kelig att hon nästan kryper upp i min
famn. Men Belka är kapabel att döda en varg.
– Jag har tre hundar med mig när vi vallar fåren. Hunden klarar sig inte ensam mot en
vargflock, de måste vara flera. Oftast räcker det
att hundarna är med. När vargen ser dem håller
den sig borta, säger Vjatjeslav Pepeljajev.
Trots att vargen gör skada ser han den inte som
en dödsfiende.
– Vargen lever sitt liv. Vi lever vårt. Visst är det
ett problem för oss när den tar får. Men det är
som det är, säger han.

Magomed-Sjapy Bagamajev, som vallar sina
getter i närheten av Pepeljajevs, säger att det
alltid kommer att finnas varg i Dagestan.
– Utrota vargen? Det går inte. Den är för smart.
Sist vi skickade ut trettio karlar i byn på vargjakt
fick de död på en enda varg, säger han.
I Dagestan, precis som i Sverige, har vargen
funnits sedan urminnes tider. Skillnaden är att
vargen i Sverige blev så gott som utrotad i
början av 1900-talet. År 1945 fanns 18 vargar
kvar i landet. Sedan dess har vargen skyddats
och antalet ökat.
Vargstammen i Dagestan har däremot hela
tiden hållits på en jämförelsevis hög nivå.
Sovjet- myndigheterna försökte bli av med
vargen, bland annat genom att lägga ut
giftbeten. Målet var att utrota den helt och
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hållet. Det gick inte, eftersom vargen har en så
stor fördel av den oländiga bergsterrängen.
I rysk press kan man ofta läsa dramatiska
artiklar om hur vargen har anfallit boskap, och i
vissa enskilda fall även människor. I praktiken
är det ändå ovanligt att vargen går till attack
mot människor, säger biologen Aleksej
Veresjtjagin. Han har i tio år forskat om vargar i
de stora skogarna i Tverområdet.
– Antalet vargar fluktuerar hela tiden. Det är
när människan tränger sig in på områden där
vargen rör sig som det blir problem. Det
behöver inte bara handla om nya
bostadsområden – i dag är människan
närvarande överallt. Det huggs skog, det byggs
vägar. Rovdjurens territorium skärs av eftersom
människan inte lämnar ett enda stort
skogsområde ifred. Vargarna hör ljudet av bilar
och skogsmaskiner, de hittar sopor i skogen.

Det betyder inte att de vänjer sig vid
människan. Men de vänjer sig vid ljud och
dofter som de tidigare aldrig kom i kontakt
med, säger Aleksej Veresjtjagin.
Han är inte alls förvånad över att vargens
återkomst i Sverige har lett till en infekterad
debatt.
– När människan har vant sig av med vargen
vill hon inte ha den tillbaka. Så är det i Ryssland
också i de områden där vargen har försvunnit
och sedan återvänt. Det är förstås bekvämare att
kunna släppa ut boskapen utan att oroa sig.
Samma debatt förekommer inte alls i de områden där vargen hela tiden har funnits.
Den kaukasiska stäppvargen i Dagestan är
något mindre än gråvargen i Sverige. Det gör
den inte mer ofarlig på något sätt, enligt Aleksej
Veresjtjagin.
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– Stäppvargen är inte svagare än gråvargen.
Dessutom blir vargarna i hela världen mindre
överlag. Detsamma gäller för björn. Det är
sällan man nuförtiden ser riktigt stora
exemplar. Vi vet inte exakt vad det beror på,
eventuellt har det att göra med att vargens
territorium minskar.
Ute på den dagestanska landsbygden, där
vargen lever inpå knuten, ställs inga krav på att
vargen ska utrotas. Djurägare får ingen
ersättning för riven boskap. Trots detta
betraktar även herdar, fårägare och jägare
vargen som ett nödvändigt ont.
– Vargen behövs i naturen. Den städar, äter upp
alla döda djur, säger fårägaren Zaur Gazajnijev.
Nyligen tog sig en varg in i inhägnaden han har
bakom sitt hus och dödade två lamm. Stängslet

är två meter högt. Vargen lyckades inte bara ta
sig in utan dessutom hoppa ut tillbaka.
– Det var mitt eget fel. Jag hade inga hundar på
vakt eftersom jag inte trodde att vargen skulle
våga sig så nära huset, konstaterar Gazajnijev.
Nu har han skaffat sig två stora hundar, som
vaktar fårhuset. Han säger att toleransen mot
vargen i Dagestan har historiska skäl.
– För inte så länge sedan levde vi alla i bergen
och hade ständigt varg i närheten. Vargen är
inget nytt för oss. Allt är en del av Guds
skapelse.
Vargen skyddas inte av någon särskild
lagstiftning i Dagestan. Det är tillåtet att jaga
den med vanlig jaktlicens och det finns inga
begränsningar för hur många vargar man får
skjuta. Men intresset är litet, eftersom jakten är
mycket besvärlig och kräver enorma resurser,
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ett stort jaktlag och ytterst välutbildade hundar.
Spridda försök att jaga varg från flygplan har
inte lett till någon större decimering av
vargstammen. Tvärtom växer den.
Samtidigt är Dagestan ett område med en lång
tradition av boskapshållning. I bergen och på
slätterna vallas tiotusentals får, som hålls
instängda bara på natten. Dagtid vaktas de av
ensamma, obeväpnade herdar. Herdarnas
vapen mot vargen är de så kallade vargfällarna
– jättelika hundar som klarar av att köra bort
rovdjuren.
– Hundarna behöver inte skolas för det här
uppdraget, de har det i blodet. De förföljer inte
vargen ända in i skogen utan kör bara bort den.
Vargen är intelligent. Den försöker ofta lura
hundarna, locka dem till att börja förfölja dem,
så att resten kan anfalla fåren. Men hundarna är
lika smarta. När en vargflock närmar sig

stannar en del av hundarna kvar hos fåren,
medan resten går till attack mot inkräktarna,
säger Ali Kurbanov.
Han har grundat ett räddningscentrum för
övergivna hundar i den lilla dagestanska byn
Pervomajskoje. Den ligger på en liten höjd ett
hundratal kilometer söder om huvudstaden
Machatjkala.
Det är inte ovanligt att fårhundar som inte har
visat sig vara tillräckligt bra lämnas vind för
våg. Ali Kurbanov tar emot alla hittehundar.
Han matar dem med slaktavfall och finansierar
verksamheten med hjälp av frivilliga
donationer.
Den ryska rovdjurspolitiken på riksnivå är inte
särskilt sträng i jämförelse med den europeiska
– tvärtom. I Ryssland är det tillåtet att jaga både
varg och björn och i de flesta områden räcker
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det med vanlig jaktlicens. Flera regioner har
skottpeng på varg.

stora, obebodda territorier och vargen kommer
alltid att klara sig, säger Kudaktin.

Rovdjuren överlever av en annan anledning –
det finns fortfarande stora orörda naturområden i Ryssland, trots att människans
inverkan hela tiden ökar. Rovdjuren har helt
enkelt haft någonstans att ta vägen.

Turismen har enligt Kudaktin lett till nya
problem, till exempel utanför Sotji.

Anatolij Kudaktin, professor i zoologi på
universitetet i Sotji, är mycket kritisk till den
ryska rovdjurspolitiken.
– Den grundas inte på vetenskap utan på
tjänstemännens åsikter. Just nu har vi en
livskraftig vargstam i Ryssland, det finns ingen
risk för att den ska utrotas. Men det beror på att
vi i motsats till er i Europa är ett så stort land.
Det är helt enkelt inte realistiskt i Ryssland att
göra sig av med vargen, vi har fortfarande kvar

– Folk vandrar i skogen och lämnar sopor efter
sig. Det lockar till sig björnar. Sedan påstår man
att björnar har blivit ett problem. Problemet är
människan och ingen annan. Det är vi som
tränger oss in på områden där de stora
rovdjuren lever. Vi tvingar dem att möta oss.
Den växande varg- och björnstammen i
Ryssland sammanfaller med den globala
uppvärmningen, vilket har lett till nya problem.
På grund av de varma vintrarna vaknar
björnarna alltför tidigt ur sitt ide. De vandrar
omkring, hungriga och aggressiva, och förirrar
sig ibland in till städer. De blida vintrarna har
lett till stora problem för rennäringen på
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Jamalhalvön. När vargen dessutom dödar ren
förvärras renägarnas ekonomiska förluster
ytterligare.

– Vargen hittar nästan alltid något att äta, säger
Veresjtjagin.

– Vargen är mycket bra på att anpassa sig. Den
har än så länge inte påverkats speciellt mycket
av klimatförändringen. För björnen är det värre.
Det har börjat regna på vintern, och björnarna
vaknar ofta ur sin vinterdvala med idet fullt av
vatten. Det är ett problem speciellt för unga
björnar som inte har lärt sig var det lönar sig att
bygga sitt ide. Den måste stiga upp mitt i
vintern och bygga ett nytt ide, vilket är svårt när
det inte finns någon snö, säger Aleksej
Veresjtjagin.
Vargen är en hundraprocentig köttätare, medan
björnen är en allätare som framför allt älskar
bär. Också denna omständighet gör den mer
utsatt för klimatförändringen, eftersom
vegetationen ändras då vädret blir varmare.

Han konstaterar att det inte går att förneka att
vargen kan ställa till med problem. På
Jamalhalvön, i Kaukasien och Jakutien är de
årliga skadorna som vargen orsakar på ren och
boskap stora. Men det förändrar inte vargens
roll som en helt nödvändig del av ekosystemet.
– Vilket normalt ekosystem som helst behöver
rovdjur. I alla ryska regioner där vargen har
minskat har antalet vildsvin exploderat. Då de
blir för många blir all mark uppgrävd och sjukdomar börjar spridas. Om människan tar bort
alla rovdjur måste vi själva reglera antalet
klövdjur och gnagare i skogen. Det är mycket
komplicerat att räkna ut korrekta kvoter. När
systemet fungerar som naturen har tänkt ut det
blir det alltid bättre och mer korrekt.
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I Dagestan håller även jägarna med om den här
slutsatsen, trots att vargen är deras konkurrent.
– Visst är vargen farlig. Utan tvekan. Men det är
sällan den går till anfall mot människan, i nio
fall av tio försöker den undvika oss. Vargen är
oerhört intelligent. Den ser skillnad på ett gevär
och en käpp, säger Sjamil Sjagidov.
Han bor i Machatjkala och är ambulansförare
till yrket. På fritiden jagar han hare. Det innebär
att han ofta kommer i kontakt med vargen.
– Varje gång vi går ut skogen för att jaga till
exempel hare vet jag att hunden kanske inte
kommer tillbaka. Den risken är en del av jakten.
Om jag inte hör den skälla på en halvtimme
ropar jag in den. En av mina hundar blev illa
riven under en jakt för några år sedan. Den
andra hunden kom inte tillbaka alls. Vargarna
slet den i stycken.

Sjamil hyser trots detta inget agg mot vargen.
– Allah skapade vargen, den har rätt att finnas
till. Varför skulle jag hata den? Ett vackert och
intelligent djur. Jägare, precis som jag. Fast
vargen är en mycket bättre jägare.
Anna-Lena Laurén
FAKTA. VARGEN I RYSSLAND

Ryssland har mellan 60 000 och 70 000 vargar.
Det gör Rysslands till världens mest vargrika
land, i sällskap med Kanada (60 000 vargar).
Vargpopulationen fluktuerar regionalt.
Jakutien, Kaukasien och Tuva tillhör de
vargrikaste regionerna. I Kamtjatka betalar
myndigheterna 30 000 rubel (3 400 kronor) i
skottpeng för vargen.
På 1940-talet började sovjetmyndigheterna
skjuta varg från helikopter. På 1960-talet
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förgiftades vargen, en misslyckad kampanj
eftersom många andra djur åt av betet och dog.
År 1960 blev det tillåtet att skjuta varg året runt,
förutom i nationalparker.
Trots att vargen inte skyddas, förutom i ett fåtal
regioner, växer den i antal. Det beror främst på
att jakten är illa organiserad och på att det
fortfarande finns kvar stora orörda
naturområden i Ryssland.

31 BLM
nomineras till
Nobels fredspris
Norge. Black lives matter-rörelsen, som i
dagarna tilldelades 2020 års Palmepris,
nomineras till Nobels fredspris.
Nomineringarna till priset görs bland annat av
ledamöter i stortinget, i det här fallet är det
Petter Eide från Sosialistisk Venstreparti som
nominerat BLM.
– Det är en enormt viktigt global rörelse som jag
har blivit väldigt tagen av, säger han till norska
Klassekampen.
TT-NTB
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31 22 000
kronor i böter riskerar 96 utländska medborgare som brutit mot coronarestriktionerna i
Österrike. Österrike befinner sig för tillfället i
den tredje landsomfattande nedstängningen,
och har hittills rapporterat drygt 413 000 fall av
covid-19 och 7 703 bekräftade dödsfall.
TT-Reuters

31 Sylvester
Stallone fick
falskt pass
Bulgarien. Förfalskare som försökte använda
Hollywood-stjärnan Sylvester Stallone som
affischnamn har åkt fast i Bulgarien. I försöken
att locka kunder har ligan visat upp ett
förfalskat pass – utställt på den amerikanske
skådespelaren. I passet hade dock ”Rocky”stjärnan fått bulgariskt medborgarskap.
Passet, som skulle visa hur skickliga och
framstående ligans förfalskare är, hittades vid
husrannsakan i staden Plovdiv.
TT-AFP
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31 Putins
judopartner
säger sig äga
lyxpalatset –
dagen före
protester
Vladimir Putins gamla judopartner
Arkadij Rotenberg säger sig äga det
miljardpalats vid Svarta havet som
pekats ut som presidentens, och som
orsakat landsomfattande protester.

Kreml har gått till motoffensiv efter
oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs
avslöjande om lyxbostaden. Dagens
regimkritiska demonstrationer kommer
visa var landet står.
– Nu är det inte längre någon hemlighet. Jag
äger slottet. Det var ett ganska besvärligt
projekt. Men stället är fantastiskt, säger Arkadij
Rotenberg till Kremllojala Mash media.
Rotenberg är en av Putins äldsta vänner. De
tränade judo tillsammans i Sankt Petersburg
som unga. Sedan Putin blev president har
familjen Rotenbergs affärsimperium fått en
mängd lönsamma statliga kontrakt och
Rotenberg blivit miljonär.
Att någon av Putins vänner skulle ta på sig
rollen som ägaren av slottet var väntat.
Oppositionsledaren Aleksej Navalnjs avslöjande
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om att Putin har låtit bygga ett miljardpalats vid
Svarta havet har vid det här laget fått över 103
miljoner visningar. Det har fått tiotusentals
människor i Ryssland att gå ut på gatan. I dag,
söndag, väntas nya demonstrationer. Palatset är
ett reellt problem för Putin.
Rotenbergs uttalande står inte i
motsatsförhållande till vad Navalnyj säger – att
det är Putins vänner som bygger ett slott åt
honom. Få ryska oligarker är lika tätt kopplade
till Putin som familjen Rotenberg.
Nu pågår en motkampanj för att diskreditera
Navalnyj, som leder till häftig debatt för och
emot Navalnyj på ryska sociala medier.
Kremlloja Mash och den statliga
propagandamegafonen Rossija 1 har publicerat
filmer inifrån palatset, som visar att det i själva
verket är en byggarbetsplats. Samtidigt avslöjar
The Insider att Maksim Iksanov, chefredaktör

för Mash, bor i ett hus som tillhör
presidentadministrationen.
Oberoende Meduza publicerar nya avslöjanden,
som bekräftar att Putin besöker palatset.
– När Putin var på väg steg vi upp före
gryningen nästa dag. Gräsmattan hade blivit lite
gul på grund av hettan – hela gräsmattan byttes
ut, säger en byggarbetare till Meduza.
Byggarbetaren, som vittnar om Putins besök
2014, säger att de lämnade anläggningen varje
gång Putin kom.
I Ryssland rasar en debatt huruvida Navalnyj
har visat en felaktig bild av slottet. Hans
medarbetare Maria Pevtjich säger till tv-kanalen
Dozjd att ingenting av det nya som kommit
fram motsäger avslöjandet.
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– Aleksej säger ju i videon att det pågår ett
nybygge i palatset på grund av mögelproblem.
Det var därför en massa byggarbetare började
berätta om vad som pågår där, säger Maria
Pevtjich, en av Navalnyjs undersökande
journalister, till Dozjd.

sedan 2010 och säger att det är uppenbart att
palatset inte är avsett för vem som helst.

Flera av bilderna på interiörerna i palatset har
Navalnyjteamet gjort med 3D-teknik, dels
baserade på ritningarna, dels på beställningarna
av en exklusiv italiensk möbelfirma. Det är
också något som Navalnyj talar om i filmen.
– Att där nu pågår en renovering och att man
därmed lägger ner ännu mer pengar på det här
palatset bara bekräftar vad vi har fått fram,
säger Pevtjich till Dozjd.
Dmitrij Sjevtjenko är miljöaktivist i Gelendzjik.
Han har kämpat mot bygget på Idokopasudden

– Det var det sista stora, orörda naturområdet
längs Svara havet förutom de skyddade
områdena. Ett vackert ställe med flera sällsynta
växer. Nu är det förstört. När vi besökte
området för att undersöka vad som pågick blev
vi gripna och vår kamerautrustning beslagtogs,
säger Dmitrij Sjevtjenko i Meduzas podd.
År 2017 misshandlades miljöaktivisten Andrej
Rudomacha svårt av okända personer efter att
ha filmat inne på palatsets område.
Det går inte att koppla Putin direkt till palatset.
Att det misstänks ha byggt för Putins förfogande
beror framför allt på att flera av hans nära
vänner har varit involverade i bygget. Den första
person som skrev ett kontrakt på att tomten
skulle exploateras år 2005 var Vladimir Kozjin,
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Putins gamla vän från Sankt Petersburg och
chef på presidentadministrationen. Företaget,
som enligt den ursprungliga planen skulle bygga
ett lägercentrum för barn, heter Lirus. En av
dess tre delägare är en av Putins goda vänner,
Nikolaj Sjamalov. Sergej Kolesnikov, den andra
ägaren, bekräftar själv för Navalnyj att målet
från början var att bygga en datja åt Putin.
– Det skulle vara ett mindre hus. Plötsligt hade
det blivit ett jättepalats, säger Kolesnikov till
Navalnyj i filmen.
Nu säger alltså Arkadij Rotenberg till Mash att
stället är hans och att det ska bli ett hotell
eftersom det är ett ”perfekt ställe” för
ändamålet.
– Om ett och ett halvt eller två år bjuder jag in
er, så får ni se hur fint det blir. Där finns

ingenting olagligt. Situationen på byggplatsen är
just nu inte tillfredsställande.
Att ryska höga tjänstemän och beslutsfattare
aldrig bygger något i eget namn utan gör det via
olika offshorebolag som är svåra att spåra, är en
regel.
I dag har Navalnyjs team för andra gången på
två veckor kallat ut folk på gatan över hela
Ryssland. Hur stor uppslutningen blir är
avgörande för hur oppositionens kamp mot
Putin fortsätter.
Navalny
FAKTA. AVSLÖJANDET

Den 19 januari lade Navalnyjs team ut en två
timmar lång film om att Putins vänner har
byggt ett gigantiskt slott åt honom vid Svarta
havets strand. I fastigheten skulle ingå en kyrka,
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ett kasino, en mängd underjordiska tunnlar och
en underjordisk hockeyrink.
Den 29 januari publicerade Kremllojala Mash
och Rossija 1 en film om hur palatset ser ut
inuti. Filmen visar att slottet är färdigt utanpå,
medan arbetet fortfarande pågår inomhus.
Navalnyjs team säger att det handlar om
renoveringsarbete – allt som tidigare har gjorts
måste rivas upp på grund av mögel.
Aleksej Navalnyj förgiftades med nervgiftet
novitjok i slutet av augusti 2020 i Tomsk. Han
lyckades överleva tack vare vård i Tyskland. Den
undersökande NGO-organisationen Bellingcat
avslöjade att det var ryska säkerhetstjänsten
FSB som står bakom mordet.
Den 17 januari 2021 återvände Navalnyj till
Ryssland och greps omedelbart. Det ledde till
riksomfattande demonstrationen den 23 januari
för att han ska frias. Nästa demonstration går av
stapeln söndagen den 1 februari.

31 Katrine
Marçal: Brexit
har fått alla
konstitutionella
huvudvärkar
att bryta ut
Nu kommer kraven om en ny skotsk
folkomröstning om självständighet. På
Nordirland finns samtidigt en majoritet
för att hålla folkomröstning om att bli en
del av Irland. Brexit har fått samtliga av
Storbritanniens underliggande
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konstitutionella huvudvärkar att bryta
ut.

det beror på den långa och politiskt
komplicerade landgränsen mot Irland.

LONDON. Detta var förstås alltid den stora
risken – att Storbritannien skulle lämna EU
men till priset av att landet upphör att existera i
sin nuvarande form.

I Edinburgh har den skotska nationalistledaren
Nicola Sturgeon nu hotat med ny
folkomröstning om skotsk självständighet. Hon
tänker hålla den oavsett om Boris Johnson
tillåter det eller ej.

Den konstruktion som kallas för Storbritannien
är en skör sak. Det är England, Skottland, Wales
och Nordirland i union, men England
dominerar i kraft av historia, politik, befolkning
och ekonomi.
Nu har de engelska och walesiska väljarna
dessutom tvingat hela Storbritannien ut ur EU.
Varken i Skottland eller på Nordirland fanns
någonsin en majoritet för brexit. Stackars
Nordirland är dessutom den region som ser
mest av de praktiska problemen med brexit –

Hävdar hon.
För frågan är om hon verkligen vågar. En
”olaglig” folkomröstning var ju vad som hände i
Katalonien i Spanien 2017. Men till skillnad från
katalanerna har skottarna ju inte stoppats från
att ha en laglig folkomröstning. En sådan fick
Skottland helt lagligt så sent som 2014. Nicola
Sturgeons problem är att nationalisterna råkade
förlora.
De har haft sin chans, är vad man säger i
London. Hur ofta vill de egentligen
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folkomrösta? Tills det skotska folket kommer
fram till det resultat som Nicola Sturgeon tycker
är korrekt?
Nicola Sturgeon hävdar dock att brexit har
förändrat allt. Skottarna har tvingats lämna EU
mot sin vilja. Nej, det är dags att bli ett eget
land!
På Nordirland visar en opinionsmätning
samtidigt att 51 procent av befolkningen vill ha
en folkomröstning om att lämna Storbritannien
och bli en del av Irland istället.
Enligt fredsavtalet från 1998 som fick slut på
våldet i regionen ska den brittiska
Nordirlandministern erbjuda Nordirland en
sådan folkomröstning om det ser ut som det
finns en majoritet på Nordirland för att bli en
del av Irland.

Och där är man inte än. Det finns enligt den
senaste mätningen, en majoritet för att hålla en
folkomröstning, men inte för att sedan rösta för
att bli en del av Irland.
Inte än i alla fall.
Men Sinn Féin som har kämpat för att
Nordirland ska bli en del av det katolska Irland,
både med vapen och utan vapen sedan 1905,
upplever att brexit har gett dem luft under
vingarna.
Ge oss en folkomröstning inom fem år, kräver
de.
DUP, det stora protestantiska partiet på
Nordirland, är förstås skräckslagna av tanken.
Till saken hör att DUP kampanjade för brexit.
Det ser i dag ut som ett taktiskt misstag av rätt
stora proportioner. Den speciallösning för
Nordirland som brexitavtalet ledde till har
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nämligen ekonomiskt gjort att Nordirland har
mer gemensamt med Dublin än med London på
många områden. Brexit har i den bemärkelsen
rent praktiskt börjat knuffa Nordirland mot
dörren i den union som kallas för
Storbritannien.
Theresa May vägrade när hon var
premiärminister för Storbritannien att gå med
på den här typen av lösning. Hon menade att
ingen brittisk konservativ premiärminister
någonsin kunde göra det. Den här typen av
brexitlösning där det i praktiken blir en gräns
mellan Nordirland och resten av Storbritannien
hotade hela Storbritanniens existens i sin
nuvarande form, menade hon.
Men Boris Johnson brydde sig inte. Han svek
protestanterna på Nordirland på ett sätt som de
nog aldrig trodde att en konservativ brittisk

premiärminister kunde göra. Det kan få stor
historisk betydelse.
Brexit har dessutom lett till att till och med
många protestanter på Nordirland har skaffat
sig irländska pass. De vill fortsätta vara EUmedborgare, om så bara av rent praktiska skäl.
Ja, brexit rör onekligen om i den
konstitutionella och identitetsmässiga grytan.
I England hörs nu politiska krav på att ”göra
något”. Det mullrar så mycket i Skottland och
på Nordirland att London måste gå före på
något sätt. Vi måste erbjuda dem något. För inte
ska väl Storbritannien upphöra att existera? Vad
sägs om en helt federal lösning? Skottland blir
ett eget land men utan att behöva skaffa sig en
egen armé eller hitta ett sätt att leva utan
engelska bidrag?
Det borde de väl gå med på?
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Baksidan är att ett helt federalt Storbritannien
där en av de federala delarna (England) har 84
procent av befolkningen skulle bli en rätt
ojämlik federation. Antagligen kommer man då
i sin tur att behöva stycka upp även England.
Och skulle engelsmännen gå med på det?

31 Karin
Bojs: Även gamla
hundar kan lära sig
nytt

De skulle nämligen också behöva folkomrösta.

En del gamla hundar kan snabbt lära sig
nya begrepp. Men det gäller bara vissa
hundar, och inlärningen måste ske under
lekfulla former. Det visar ny forskning
från Ungern.

Ja, ni hör. Det är komplicerat. Det finns i alla
fall en konstitutionell (och identitetsmässig)
pusselbit som håller ihop Storbritannien och
som inte har påverkats av brexit.
Hon är 94 år gammal och heter Elizabeth II.
Och drottningen lever som bekant fortfarande.
Katrine Marçal
katrine.marcal@dn.se

De senaste månaderna har inneburit flera stora
genombrott i forskningen om var, när och hur
hunden blev människans närmaste följeslagare.
I princip bygger rönen på samma typ av ny dnateknik som när forskare bygger släktträd över
pandemiviruset sars-cov2.
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Men för tamhundens ursprung handlar det om
att basera släktträden på flera tusen år gamla
lämningar av vargar och hundar.
Pontus Skoglund, Anders Bergström och deras
medarbetare publicerade i höstas en
kartläggning utifrån 27 dna-analyserade gamla
hundar. De kunde konstatera att de tama
hundarna blev till när istiden var som allra
kallast för drygt 20 000 år sedan, och att dagens
hundar har sitt ursprung i en och samma,
numera utdöda, grupp av vargar.
Maria Lahtinen, bland annat verksam på finska
livsmedelsverket, publicerade för några veckor
sedan en studie där hon kommer fram till att de
första hundarna måste ha utvecklats i ett
arktiskt klimat.
Den här veckan har både Skoglund/Bergström
och Lahtinen fått stöd av en ny studie

publicerad i amerikanska vetenskapsakademiens tidskrift PNAS. En brittiskamerikansk forskargrupp med Angela Perri i
spetsen har jämfört dna från både hundar och
människor i Sibirien och de amerikanska
kontinenterna. På så sätt har de tydligt kunnat
se hur de första människorna som koloniserade
Amerika hade hundar med sig. De rörde sig från
Sibirien via det numera sjunkna området
Beringia, och de rörde sig i flera olika vågor.
Angela Perri och hennes medförfattare kommer
fram till att vargen blev hund för ungefär 23
000 år sedan, och att det trovligen skedde i
Sibirien.
De nya rönen stämmer bra med hypoteser om
att de första hundarnas arbetsuppgifter var att
tillhandahålla päls till varma kläder, leka med
barnen, ge värme under kalla nätter, vakta
lägren mot inkräktare och bistå med att
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transportera bränsle och kött, snarare än att
assistera med jakt. Men jakten tillkom så
småningom, liksom – när jordbruket och
kreaturshållningen utvecklades många tusen år
senare – jobbet som vallhund.
En av de omvittnat smartaste hundraser som
finns är vallhundsrasen border collie.
Det finns till exempel en studie från år 2004 om
border collien Rico som kunde lära sig ord på
över 200 föremål och förstå begreppen. Att
jämföras med en typisk mänsklig tvååring, som
kan lära sig tio ord om dagen. Rico
övertrumfades i en studie från 2011 av en annan
border collie, Chaser, som efter tre års träning
klarade över tusen ord och begrepp.
Andra undersökta hundar, till exempel den
tolvåriga yorkshireterriern Bailey, kunde dock

inte matcha Rico och Chaser i förmågan att
koppla ihop begrepp och föremål.
I veckan kom en ny studie, publicerad i
Scientific Reports av en grupp ungerska
forskare.
De testade bland annat en fyraårig border collie
vid namn Whisky och nioåriga yorkshireterriern
Vicky Nina. Bägge hundarna kunde snabbt lära
sig nya begrepp, Whisky var mest mottaglig,
men även Vicky Nina snappade upp över tio
ord. Men inlärningen fungerade bara när
träningen skedde i ett socialt sammanhang, vid
lek. Inte när forskarna utformade ett mer
renodlat träningstillfälle.
Forskarna testade också ett tjugotal vanliga
sällskapshundar. Ingen av dem visade samma talang för inlärning. Uppenbarligen har bara
vissa individer kapacitet att lära sig nyheter så
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snabbt och så sent i livet. (Vicky Ninas nio år
motsvarar en människa i sextioårsåldern.)
Claudia Fugazza och hennes medförfattare i
Scientific Reports vågar inte slå fast om Whisky
och Vicky Nina är exceptionellt begåvade
hundar, eller om deras kapacitet i vuxen ålder
beror på att de har fått lära sig nya ord sedan de
var valpar. Det får framtida forskning utvisa.
Tills dess kan vi ta till oss att åtminstone en del
individer kan lära sig nytt långt fram i livet, om
omständigheterna är tillräckligt roliga.
Karin Bojs
vetenskap@dn.se

31 EQT öppnar
kontor i Japan
Det svenska riskkapitalbolaget EQT
öppnar kontor i Japan. Det första teamet
med rådgivare som etableras i landet är
affärsområdet Private Equity, baserat i
Tokyo.
I linje med EQT:s strategi är expansion i AsienStillahavsområdet ett viktigt fokusområde,
uppger riskkapitalbolaget.
”Japan är en viktig och alltmer spännande
marknad för privat kapital och utgör en av de
största geografiska möjligheterna vi har globalt.
Vi gör nu en långsiktig insats för att utveckla
EQT:s närvaro i Japan och tror att vår unika
strategi för värdeskapande och industriella arv
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kommer att vara mycket relevant”, säger EQT:s
vd Christian Sinding.
EQT kommer att samarbeta med det lokala
private equity-bolaget Japan Industrial
Partners. Fokus i samarbetet kommer att vara
att hitta investeringsmöjligheter där global
expansion krävs, främst inom hälsosektorn och
för industriella tjänster.
Direkt

01 ”Tänk att de är så
här rädda för oss”
Minst 4 700 personer greps över hela Ryssland
när oppositionen för andra gången på två
veckor kallade till protester. Demonstranterna
kräver att den fängslade oppositionspolitikern
Aleksej Navalnyj ska friges. Men framför allt
protesterar de mot Putinregimens korruption
och laglöshet. Kreml svarade med våld.
MOSKVA. När ryska myndigheter stänger av hela
centrum och åtta tunnelbanestationer i Moskva bara
för att oppositionen ska hålla en demonstration – då
inser man att man som medborgare har makt. Det
säger Ksenija Kovalenko med ett aningen förvånat
skratt.
– Det är inte klokt. Tänk att de är så här rädda för oss!
Så här mycket militärteknik ute på gatorna, det är som
under en militärparad. Nu känner vi att vi har makt.
Det här måste vi absolut fortsätta med!
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Kovalenko är översättare från svenska till ryska och
delägare i ett bokförlag. Vi stöter ihop på vägen mellan
tunnelbanehållplatsen Trubnaja och Leningradskij
järnvägsstation. En lång kolonn av demonstranter går
till fots i snömodden, eftersom myndigheterna har
stängt av tunnelbanestationerna.
Tidigt på morgonen stängde myndigheterna av stora
delar av centrala Moskva. Detta efter att den ryska
oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs stabschef Leonid
Volkov hade meddelat att platsen för demonstrationen
är Lubjanka. Lubjanka är säkerhetstjänsten FSB:s
högkvarter och det är uppenbart att den ryska
statsledningen inte tänker tolerera några
demonstrationer där. Det är en absurd känsla att
vandra genom fullständigt övergivna kvarter i den
ryska huvudstaden.
President Vladimir Putin vägrar nämna Navalnyj vid
namn och kallar honom en marginell bloggare, men är
samtidigt beredd att tömma centrum i en huvudstad
för hans skull.

Det är andra gången på två veckor som tiotusentals
människor över hela Ryssland går ut på gatan för att
kräva att den fängslade Navalnyj ska friges. Över hela
landet har minst 4 700 personer gripits, enligt den
ryska NGO-organisationen OVD-Info. I Moskva greps
bland annat Navalnyjs hustru Julia Navalnaja, men
hon släpptes efter ett par timmar.
I Sankt Petersburg använde polisen påfallande grovt
våld. En demonstrant misshandlades så han blev
medvetslös. Även journalister greps och fördes med
våld till väntande mobila häkten, så kallade avtozak.
Inalles har 35 journalister i Ryssland gripits.
I Jaktusk gick demonstranterna ut minus 40 grader, i
Novosibirsk demonstrerade tusentals i minus 21
grader. I Vladivostok flyttade sig demonstranterna ut
på Amurvikens is då polisen hade stängt av centrum.
I Moskva samlas de protesterande på två olika ställen
– vid Sucharevskaja och Krasyne vorota
tunnelbanestationer. Där blir de snabbt gripna av
Ryska nationalgardets specialutbildade kravallpoliser
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Omon. De svartklädda männen rör sig systematiskt i
grupper på fem–sex man, slår ner på demonstranter
och för dem till de väntande bussarna. Alla bär
påkostad kravallutrustning – ben- och axelskydd,
hjälm med visir. De ser ut att vara rustade för att möta
aggressiva fotbollsfans och inte pensionerade
musiklärare som till exempel Irina. Jag träffar henne
utanför Sucharevskaja tunnelbanestation.
– Jag kan inte godkänna den här repressiva regimen.
Att de griper människor olagligt. Deras korruption. Att
de har förstört vårt fina utbildningssystem, från dagis
till universitet.
Irina vill inte tala om vad hon heter i efternamn.
Många demonstranter vill inte tala med mig alls. De
vet att det kan locka till sig kravallpolisernas
uppmärksamhet.
Natalja Kastandaki är inte rädd för att uppge hela sitt
namn. Hon säger att det som pågår i dagens Ryssland
– att Navalnyj förgiftades och makthavarna utsätter
demonstranter för våld – är helt oacceptabelt.

– Jag vill inte bo i en polisstat. Om vi vill ha ett bättre
samhälle måste vi kämpa för det själva. Ingen västvärld
eller någon annan hjälper oss. Det är bara vi som kan
skapa vår egen lycka. Med våra egna händer, säger
hon.
Nu är frågan: Hur länge kan de här demonstrationerna
fortsätta? Å ena sidan lyckades makthavarna både i
Moskva och i Sankt Petersburg hindra stora
folksamlingar från att uppstå.
Å andra sidan går inte denna väldiga
maktdemonstration av Kreml, med alla dessa
kravallpoliser, militärbilar, rentav soppkanoner, att
tolka på något annat sätt än som ett tecken på rädsla.
Irina är samtidigt både optimist och pessimist.
– Antagligen trycker de ner vår protest. Men
protesthumöret kommer inte att försvinna. Kanske
vårt lands öde inte bestäms i Moskva utan i
provinserna. I Moskva har vi så många kravallpoliser
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från Omon. Hela säkerhetsapparaten är inriktad på
Moskva och Sankt Petersburg.

medborgarorganisationen Bellingcat att det var
säkerhetstjänsten FSB som låg bakom mordförsöket.

En halvtimme efter att kravallpoliserna har lyckats
köra bort demonstranterna från Sucharevskaja
tunnelbanestation dyker de upp på nytt vid
Leningradskij järnvägsstation. En lång kolonn där folk
ropar ”Svobodu!” (frihet) och vinkar glatt åt
taxiförarna. De saluterar demonstranterna genom ett
vilt och uppsluppet tutande.

Navalnyj återvände till Ryssland den 17 januari 2021
och greps omedelbart. En tidigare villkorlig dom för
förskingring, som har underkänts av Europarådet, ska
nu omvandlas till fängelsedom. Rättegången inleds på
tisdag.

Ännu för några år sedan skulle chaufförerna ha svurit
åt att centrum proppas igen. Det gör de inte längre.
Anna-Lena Laurén

Den 19 januari avslöjade Navalnyj att Putins vänner
har byggt ett miljardpalats vid Svarta havets strand
som presidenten ska kunna ha till sitt förfogande. Han
kallar det ”världens största muta”. Putins nära vän
Arkadij Rotenberg gick nyligen ut och sade att det är
han som äger palatset.

FAKTA. MILJARDPALATS OCH NERVGIFT

I slutat av augusti 2020 utsattes den ryska
oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj för ett
mordförsök. Han flögs till Tyskland för vård och det
visade sig att han hade blivit förgiftad med nervgiftet
novitjok. Senare avslöjade den undersökande
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01 Michael Winiarski:
Putin kommer inte ge
efter
Det är tydligt att Vladimir Putin inte tvekar att
använda så mycket övervåld som hans
överlevnad kräver. Alla andra aspekter – som
att våld kan föda våld, att regimen gör sig än
mer impopulär eller att omvärlden reagerar
med avsmak – är sekundära.
Det enda viktiga är att kväva den folkliga
revolten i sin linda.
Söndagens massprotester – från Kaliningrad i väster
till Vladivostok i öster – mot Putin och för den
fängslade oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj
innebär ytterligare en upptrappning av den politiska
kris som skakar Ryssland.
På några håll, särskilt i större provinsstäder i Ural och
Sibirien, var antalet demonstranter oväntat stort,

liksom i rikets andra stad, Sankt Petersburg. Stora
delar av Moskvas centrum var blockerade av polisen.
Regimen är uppenbarligen alltför vettskrämd av
protesterna för att den ens skulle överväga att lätta på
repressionen. Över hela Ryssland greps omkring 4 700
personer i en omfattande polisiär – eller närmast
militär – operation. Inte bara den ökända
kravallpolisen Omon användes, utan även Putins egna
paramilitära styrka Rosgvardia sattes in för att kväsa
de fredliga meningsyttringarna.
Kremls hantering av det politiska motståndet
påminner på flera sätt om de metoder som Belarus
ledare Aleksandr Lukasjenko sedan i augusti förra året
har använt mot sitt lands protesterande medborgare.
Ett exempel är att den ryska statliga
utredningskommittén på sin Youtubekanal har
publicerat inspelningar där personer som har deltagit i
protestaktioner syns be om ursäkt för sina handlingar
och avråder andra från att demonstrera.
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En av dem som pressades att göra ett sådant uttalande
är Roman Tregubov, chef för Navalnyjs lokalkontor i
Nizjnij Novgorod. Han greps i torsdags, och säger i det
märkliga filmklippet att han lämnar sitt uppdrag
eftersom han ”inte stödjer osanktionerade protester”
och uppmanar alla att följa lagen.

2014 och fyra år tidigare under den arabiska våren: om
en autokratisk och korrumperad regim ger efter det
minsta för folkopinionen riskerar hela bygget falla ihop
som ett korthus.
Michael Winiarski

Hans advokat har sagt att inspelningen tvingades fram
efter att Tregubov utsatts för hot eller tortyr av
officerare från säkerhetstjänsten FSB, som besökte
hans cell strax innan videon spelades in.
Det har en slående likhet med vad som drabbade den
belarusiska oppositionsledaren Svjatlana
Tsichanouskaja. Tre dagar efter det riggade valet i
Belarus hotade KGB-funktionärer med att hennes barn
kunde vara i fara, och hon spelade in en film där hon
meddelade att hon lämnade sitt land.
Metoden är genomskinlig, och lär inte dämpa
motståndsviljan. Demonstrationerna kommer att
fortsätta. Samtidigt kommer inte Putin att ge efter. För
Kreml har tagit lärdom av vad som hände i Ukraina
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01 Nytt fall av muterat
virus utreds i Norge
Ett nytt fall av den brittiska varianten har
påvisats i Norge, i Halden. Den smittade har
koppling till ett större utbrott i en ishall och nu
ska flera av proverna från hallen analyseras för
mutationer.
Mutationsfallet i Halden har ingen resekoppling,
skriver norska Folkhelseinstituttet. Halden ligger nära
den svenska gränsen, drygt tre mil från Strömstad.

Den 26 januari skärptes restriktionerna i 25
kommuner i Osloområdet, på grund av spridning av
den brittiska mutationen. Ett omfattande utbrott pågår
bland annat i Nordre Follo och flera fall kopplas till ett
äldreboende i Oslo.
Utbrottet ledde till att Sverige införde inreseförbud
mot Norge.
Amanda Dahl
amanda.dahl@dn.se

Hittills har 30 covid-19-fall hittats med koppling till
ishallen. Utbrottet spåras tillbaka till ett evenemang i
hallen den 23 januari – en tränare som deltagit testade
positivt för covid-19 två dagar senare. Nu ska flera
prover från personer som smittats i hallen analyseras
för mutationer. Folkhelseinstituttet förväntar sig att
fler av dem kommer ha orsakats av mutationen.
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01 Flera dödsoffer i
terrorattack

01 Flera döda i
bombdåd i Aleppo

Somalia. Terrorrörelsen al-Shabaab attackerade på
söndagen ett populärt hotell i Somalias huvudstad
Mogadishu. Gärningsmännen lyckades enligt polisen
ta sig in på hotellet Afrik sedan en självmordsbomb
exploderat vid en vägspärr i närheten. Skottlossning
bröt ut. En säkerhetsvakt och två civila dödades i
attacken och minst sex personer skadades, uppger en
säkerhetskälla.

Syrien. Två bilbomber detonerade på söndagen i norra
delen av Aleppoprovinsen i Syrien. Den ena
explosionen, i staden Azaz, krävde minst fem liv.
Ytterligare 25 skadades i dådet enligt preliminära
uppgifter.

Islamistiska terrorgruppen al-Shabaab säger sig ligga
bakom dådet. Beskedet kom genom en kommuniké via
gruppens radiostation. TT-AFP-Reuters

Ytterligare en bilbomb detonerade vid en gränskontroll
bemannad av turkiskstödda rebeller. Sex personer
dödades och fyra skadades i dådet, enligt rebellerna.
Turkiets statliga nyhetsbyrå Anatolia skriver att tio
personer dödats i två separata attacker i
Aleppoprovinsen.
TT-Reuters
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01

20

miljoner vaccindoser har Sydafrika beställt från
läkemedelsbolaget Pfizer. Uppgiften kommer från
hälsodepartementet, som kritiserats för att ha varit
långsamt och otydligt i insatserna mot
coronapandemin.
Tidigare har Sydafrika säkrat vaccindoser från flera
olika läkemedelsbolag, och ska sammanlagt ha skrivit
kontrakt på drygt 22 miljoner doser före
Pfizerbeställningen.

01 Två döda i lavin på
norsk ö
Norge. En kvinna i 50-årsåldern och en man i 30-årsåldern omkom i en lavin på ön Jan Mayen i utkanten
av Norska havet, uppger polisen.
Larmet om lavinen kom strax före klockan 17 på lördagen.
TT-NTB

TT-AFP-Reuters
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01 Flera fester
stoppade i Oslo
Norge. Minst tre fester i Oslo med för många deltagare
fick avbrytas av polisen natten till söndagen.
Totalt har fler än 40 personer anmälts för brott mot
smittskyddsreglerna, som införts för att minska
spridningen av coronaviruset.
TT-NTB

01 WHO-experter
undersöker Wuhans
djurmarknad
WHO:s delegation i Kina besökte under
söndagen djurmarknaden i staden Wuhan där
det nya coronaviruset tros ha börjat spridas.
Syftet med resan är att försöka kartlägga
virusets ursprung. Thea Kølsen Fischer, en av
experterna, beskriver arbetet som att lägga ett
pussel.
Besöket har föregåtts av politiskt ordkrig och
förseningar, men till slut kunde de 13 experterna från
Världshälsoorganisationen, WHO, påbörja sitt arbete
häromdagen efter att ha suttit 14 dagar i karantän.
Tanken var från början att anlända till Kina tidigt i
januari.
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WHO hoppas kunna hitta svar på coronavirusets
ursprung som upptäcktes för ungefär ett år sedan i
staden Wuhan.

patienter med symtom som inte blev diagnosticerade?
Vi försöker hela tiden att skruva tillbaka tiden.
Under söndagen åkte de vidare till Huananmarknaden, den djurmarknad som pekats ut som
pandemins ursprung, under stort säkerhetspådrag och
omgärdade av kravallstaket.

Danska Thea Kølsen Fischer, som till vardags är
forskningschef på Nordsjællands sjukhus, berättar att
delegationen de första dagarna har besökt två sjukhus
och pratat med några av de läkare som var först med
att diagnosticera covid-19.

Efter cirka en timma var rundturen inne på marknaden
över och experterna lämnade området utan att lämna
några kommentarer till den samlade pressen, skriver
Reuters.

De har även fått träffa några av de personer som först
bekräftades ha covid-19. Totalt har 3 869 människor
dött av viruset Wuhan, enligt den officiella statistiken.
Men det finns misstankar om att det kan vara fler.
– Det är lite som om vi håller på att lägga ramen till ett
pussel. Detektivarbetet på epidemisidan är bland annat
att försöka förstå de som var med när det hela började
och även innan det började, säger Kølsen Fischer och
fortsätter:
– Vilka var patienterna som kom in på sjukhusen? Vad
har patienterna själva att säga? Och fanns det även

Allmänhetens tillgång till den utbredda
grossistmarknaden har varit begränsad sedan den
stängdes i början av förra året. Innan dess var det en
välbesökt plats med hundratals försäljare uppdelade i
sektioner för kött, skaldjur och grönsaker.
Det var den 31 december 2019 som den stängdes efter
att fyra fall av en mystisk lunginflammation kopplades
dit. En knapp månad senare stängdes hela staden ner
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och isolerades under 76 dagar på grund av
virusutbrottet.

invånare i samhället på grund av pandemin, enligt
Reuters.

Experter anser att Huanan-marknaden har en
avgörande roll för att spåra virusets ursprung,
eftersom det första klustret av fall identifierades där.
Resultatet är viktigt både för den här och framtida
pandemier. Om experterna från WHO hittar virusets
väg från fladdermus till människa, antingen direkt eller
via en mellanvärd, blir det lättare att förhindra nya
utbrott.

Katarina Lagerwall
katarina.lagerwall@dn.se

Samtidigt har debatten om virusets ursprung blivit
politiserat, från kinesiskt håll har det framlagts teorier
om att viruset kan ha sitt ursprung i ett annat land.
Medan USA har anklagat Kina för att dölja
omfattningen av det första utbrottet och kritiserade
villkoren för besöket, enligt vilket kinesiska experter
genomförde den första fasen av forskningen.
WHO sade på fredag att delegationens besök är
begränsat och att de inte skulle ha någon kontakt med
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01 Australien stänger
ned delstat efter nytt
fall
Akut lockdown har beordrats i storstaden
Perth, efter Australiens första nya inrikesfall
av covid-19 på två veckor.
Från och med i går, söndag, till på fredag får de 2
miljoner invånarna i Perth bara lämna hemmet med
giltiga skäl, exempelvis arbete eller för att handla.
Skolornas sommarlov, som egentligen skulle sluta nu,
förlängs med en vecka, och restauranger och biografer
stängs.

komma ut i samhället. På dessa hotell förekommer
fortfarande regelbundna covid-fall, men de är alltså
importerade.
Perth är den dominerande staden i Australiens till ytan
största delstat, Western Australia. Fyra av fem
invånare i delstaten, som är sex gånger så stor som
Sverige, omfattas av nedstängningen.
– Jag förstår att för många delstatsbor kommer detta
som en chock, säger delstatens premiärminister Mark
McGowan, som manar alla att följa reglerna.
– Vi får inte glömma hur snabbt detta virus sprider sig,
eller förödelsen det kan orsaka.
TT Reuters

Orsaken är ett enda fall av covid-19, en säkerhetsvakt
som testade positivt i lördags. Det är det första fallet av
smitta överförd i Australien på två veckor, och det
första i Perth på tio månader.
Vakten har jobbat på ett karantänhotell, där inresande
till Australien är tvungna att bo isolerade innan de får
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02 Myanmar tillbaka
på ruta ett
För drygt tio år sedan påbörjade Myanmar en hoppful
resa. Landet hade levt med militärstyre i nästan fem
decennier, hårt avskärmat från omvärlden. Men 2010
inleddes en process för att lägga makten i civila
händer.
Aung San Suu Kyi frigavs. Hon hade tillbringat 15 år i
husarrest för sin fredliga kamp för demokrati, som gett
henne Nobels fredspris och helgonstatus bortom
Myanmars gränser. 2015 vann hennes parti NLD en
jordskredsseger. Aung San Suu Kyi blev
premiärminister.
Samtidigt blev det också tydligt att förhoppningarna
om ett fritt och demokratiskt Myanmar var långt ifrån
att infrias. Militären behöll nyckelplatser i parlamentet
och regeringen. I flera frågor var det uppenbart att
civila makthavare inte hade sista ordet.

Strax därefter inledde militären en skoningslös
kampanj mot den muslimska minoritetsgruppen
rohingya. Vittnesmålen är omskakande: våldtäkter,
mord, nedbrunna byar och hem. Aung San Suu Kyi
fördömde aldrig folkmordet. I stället försvarade hon
soldaterna inför Internationella brottsmålsdomstolen
(ICC) i Haag. Glorian föll till marken.
Måndagens militärkupp och fängslandet av Aung San
Suu Kyi beskrivs av bedömare som på samma gång
förvånande och förväntad. Förvånande därför att
premiärministern och generalerna verkade ha hittat ett
sätt att leva med varandra. Förväntad eftersom
militären den senaste månaden skickat signaler om att
den förberedde en kupp.
Nu måste omvärlden sätta press på juntan att åter frige
Aung San Suu Kyi och lämna tillbaka makten till civila.
Inte för att det räcker för att göra Myanmar till en
demokratisk stat där mänskliga rättigheter
respekteras. Utan för att det är ett första, nödvändigt
steg på vägen. Och för att militären och andra
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makthavare en dag ska kunna ställas till svars för
folkmordet på rohingyerna.
Martin Liby Troein
martin.liby-troein@dn.se

02 Ledare: Ann Linde
måste kräva frihet för
Aleksej Navalnyj
”Det är inte klokt. Tänk att de är så här rädda för oss!”
Orden från Moskvabon och översättaren Ksenija
Kovalenko i Anna- Lena Lauréns DN-reportage ger
närmast intrycket av en fnissande revolution. Bilderna
förstärks av demonstranter som kastar snöboll på
kravallpolisen och av andra som svarar på polisernas
hotfulla sköldbankande med att klappa i takt.
Men det är klart att det är svartaste allvar. Trots
massiva motmedel från regimen, inklusive en enorm
polisinsats och stängning av stora delar av
stadskärnorna, gick tiotusentals människor i flera
städer i helgen ut på gatorna med sina budskap: ”Ner
med tsaren!” ”Putin är en tjuv!” ”Frihet!”
När Sveriges utrikesminister Ann Linde (S) på tisdagen
besöker Moskva för samtal med Rysslands
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utrikesminister Sergej Lavrov bör hon använda ett mer
diplomatiskt ordval, men innebörden får gärna vara
densamma.
En ledare som förgiftar och fängslar sina motståndare
och använder brutalt våld mot fredliga demonstranter
är en despot, en tsar. En president som kallas
”världens rikaste man” och som, eventuellt via ombud,
låter uppföra ett palats för korrumperade pengar, kan
lätt anklagas för stöld.
Och det ryska folket förtjänar frihet.
Samma dag som Ann Linde träffar sin ryska kollega
inleds rättegången mot oppositionsledaren Aleksej
Navalnyj. Han har redan en gång dömts till ett flerårigt
villkorligt fängelsestraff, mest för att han inte skulle
kunna kandidera till politiska ämbeten. Nu riskerar
straffet att verkställas.
Linde möter den evigt bistre Lavrov för OSSE:s
räkning. Senare i veckan är det EU:s utrikeschef Josep
Borrells tur att charmas av Lavrov. Ingen av besökarna

har skäl att hålla igen; de måste kräva att Navalnyj
släpps fri och att våldet mot demonstranterna upphör.
Sedan december har Bryssel skaffat sig ytterligare
makt i form av så kallade Magnitskij-lagar. De gör att
man kan rikta sanktioner som inreseförbud och beslag
av tillgångar direkt mot ryska makthavare och andra
som gör sig skyldiga till särskilt allvarliga brott.
Tack vare det mod som visats av Aleksej Navalnyj,
hans hustru Julia och alla andra ryska aktivister som
nu står upp mot Putin har ett fönster öppnats på glänt.
Det amerikanska presidentskiftet har gjort öppningen
större; nu finns en fastare enighet i västvärlden om
behovet av starka reaktioner och kännbara sanktioner
mot Kreml.
Alltmer – inte minst de massiva polisinsatserna och de
desperata konspirationsteorierna om Putins
motståndare som sprids av regimen – tyder på att
Kreml faktiskt är under press av Navalnyj och
demonstrationerna.
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”Med Putin borta skulle de blodbesudlade regimerna i
Syrien, Nordkorea, Belarus och Venezuela alla skaka”,
skriver den ryska regimkritikern och förre
schackmästaren Garry Kasparov i en krönika i USA
Today. Hans text har ett klart budskap riktat till
president Joe Biden: Vill du få Putin att vackla, slå mot
hans plånbok.

02 Anna-Lena Laurén:
Navalnyj tvingar
ryssar att ta ställning
Moskva. Den ryska oppositionsledaren Aleksej
Navalnyj har för första gången på åratal fått
ryssarna att diskutera politik. Just nu pågår en
viljornas kamp om huruvida man ska våga tro
på honom. Rädslan för att Kreml startar en ny
repressionsvåg är stor.

Kasparovs ord är lika giltiga för Europeiska Unionens
ledare. Vi vet vilka oligarker som utgör den ryske
ledarens hov och möjliggörare. Vi vet att det som styr
dem är deras ekonomiska intressen. Vi vet att den dag
de vänder sig mot Putin är hans dagar vid makten
räknade.
Tusen och åter tusen ryssar går ut på gatorna i ned mot
50 minusgrader, i trots mot polisens batonger och
sköldar, orädda för gripande. De har fått nog. De måste
känna omvärldens fulla stöd.
DN 2/2 2021

KOMMENTAR Ofta när jag debatterar politik med
ryska vänner hamnar vi i en återvändsgränd. Det beror
på att deras upplevelse av den politiska processen
skiljer sig markant från min.
För många av dem är det självklart att det aldrig finns
några alternativ till den sittande makthavaren. Alla
som vill ha makt – oavsett politiskt program – är per
definition skitstövlar. Då blir ingenting bättre av att
man byter ut en skitstövel mot en annan. Det säkraste
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är att inte tro på någon eller något. Då slipper man bli
besviken.
Deras standardsvar på frågan om det är bra för
Ryssland att samma auktoritära president har suttit
vid makten i tjugo år lyder: Vem annars?
Nu har oppositionsledaren Aleksej Navalnyj tvingat
fram en situation där det plötsligt finns ett alternativ.
Detta provocerar många. Hårda slag utkämpas inom
ryska familjer och vänkretsar om huruvida man ska
delta i demonstrationer eller inte. Navalnyj tvingar
ryssar att ta ställning, vilket leder till en motreaktion.

korrupta eliten. Att Navalnyj inte är perfekt, men att
han har visat prov på ett osannolikt mod och
fullständig konsekvens. Nu då han sitter i fängelse kan
en anständig människa inte göra något annat än att gå
ut på gatan och demonstrera.
Motfalangen är rädd för att demonstrationerna kan
göra saken värre. Vi har redan en auktoritär regim, om
den blir trängd kan den släppa loss en fruktansvärd
våg av förtryck. Ingenting kommer ändå att bli bättre.
Och varför skulle Navalnyj egentligen vara bättre än
Putin? Alla är de av samma skrot och korn.

Själv hatar hon Putin. Det gör alla inom hennes
vänkrets. Debatten i gruppen handlar inte om
huruvida Putin är bra, utan om det verkligen är värt
risken att stödja Navalnyj.

Det intressanta är inte argumenten i sig – så har
majoriteten av ryssarna länge resonerat. Det
intressanta är att de nu ser sig tvungna att rättfärdiga
sig. Tidigare var det de oppositionella som stod med
bevisbördan, nu är det tvärtom. Nu måste man
plötsligt förklara varför man inte deltar i
demonstrationer.

De som stöder Navalnyj säger att Ryssland måste ha
ett maktskifte. Att man måste bli av med den gamla

I åratal har den ryska oppositionens största fiende
egentligen inte varit Putin. Det har varit vad sociologen

– Tala om för mig på vilket sätt han är bättre än Putin!
säger en väninna till mig.
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Lev Gudkov kallar illusion och tröghet. Illusionen att
de sittande makthavarna trots allt ska få till stånd en
högre levnadsstandard, trögheten i att reagera. Man
föredrar passiviteten eftersom den känns mindre
riskfylld.
Samtidigt upplever ryssar en alternativlöshet, som
egentligen är fiktiv. Putin anses vara den bästa
presidenten, eftersom inga andra starka politiker
verkar gå att hitta. Men det beror på att oppositionen
inte tillåts delta i val. Den saken bortser man ifrån – i
stället anklagar man oppositionen för att den inte
åstadkommer något.
Det handlar med andra ord om ett cirkelresonemang.
Människor svarar ”Putin” på frågan vem de stöder
därför att de tror att det är enda möjligheten. Ingen vet
vad de skulle svara om Ryssland hade fria val.

verkligen har. Det har aldrig testats under verklig
konkurrens.
Nu sitter alltså Navalnyj i fängelse, medan kampen
mellan Putinregimen och oppositionen fortsätter på
gator och torg. Det våld vi såg i söndags – inklusive
elchocker mot demonstranterna – är ingenting mot
vad Putinregimen är kapabel till. Än så länge sitter
Putin säkert, men det här är inte en situation han
önskar sig.
Men den stora förändringen har skett i ryssarnas
huvud. Den debatt som just nu pågår i min egen
vänkrets är fullständigt ny. Argsint, engagerad, häftig.
Det är mycket uppfriskande.
Anna-Lena Laurén

Därför är det ett vanligt missförstånd i väst att
majoriteten av ryssarna stöder Putin. Oberoende ryska
sociologer säger så här: Ingen vet hur stort stöd Putin
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02 Åklagaren kräver att
Navalnyj får fängelse
På tisdagsmorgonen inleds rättegången mot
Aleksej Navalnyj i Moskva. Åklagaren kräver
att den ryske oppositionspolitikerns villkorliga
dom för förskingring omvandlas till ett
fängelsestraff.
Aleksej Navalnyj greps på flygplatsen när han
återvände till Ryssland från Tyskland den 17 januari,
där han hade vårdats efter att ha blivit förgiftad. Han
har sedan dess varit häktad i väntan på rättegång.
Navalnyj anklagas för att ha brutit mot reglerna för ett
villkorligt fängelsestraff för förskingring av pengar från
ett statligt timmerbolag i ett fall från 2014. Om rätten
går på åklagarens linje riskerar Navalnyj ett drygt
treårigt fängelsestraff. Både regimkritikerns anhängare
och många bedömare ser åtalet som politiskt
motiverat.

Efter de två senaste helgernas omfattande protester
med tiotusentals deltagare i ett 70-tal städer, där
polisen har gripit tusentals demonstranter, riktas hela
världens ögon mot rättegången i Moskva. Navalnyjs
medarbetare har uppmanat människor att samlas
utanför domstolsbyggnaden för att visa sitt stöd och
det finns risk för nya oroligheter.
Vid sidan av rättegången pågår också en förtalsprocess
mot Navalnyj, där han anklagas för att ha baktalat en
rysk krigsveteran. Brottsrubriceringen kan leda till fem
års fängelse och ett skadestånd på motsvarande en halv
miljon kronor. Förhandlingen i målet har skjutits upp
och är nu planerad till på fredag.
Samtidigt som rättegången inleds kommer Sveriges
utrikesminister Ann Linde (S) till Moskva för att träffa
sin motpart Sergej Lavrov under tre timmar. Enligt
Ann Linde är EU-länderna enade i synen på Rysslands
agerande när det gäller Aleksej Navalnyj och
massgripandet av demonstranter.
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– Självklart så måste man släppa Navalnyj fri. Det var
inte rätt att gripa honom. Det är också mycket
oroväckande med de många fängslade och det våld
som användes mot fredliga demonstranter. Det här är
ett steg i fel riktning. Det minskar det demokratiska
utrymmet, sa utrikesministern för drygt en vecka
sedan.
Aleksej Navalnyj anklagar den ryska säkerhetstjänsten
FSB för att han i augusti blev förgiftad med nervgiftet
novitjok. Enligt Navalnyj är det ytterst Vladimir Putin
som ligger bakom mordförsöket.
Mia Holmgren
mia.holmgren@dn.se

02 Kuppen bäddar för
oroligheter i djupt
splittrat Myanmar
Peking. Med måndagens militärkupp tar
Myanmars redan bräckliga demokratibygge ett
jättekliv tillbaka.
Den bortförda politiska ledaren Aung San Suu
Kyi uppmanar nu folket att protestera. Därmed
är risken stor för att oroligheter uppstår i det
redan djupt splittrade landet. Aung San Suu
Kyi är populär hos den buddistiska majoriteten
i Myanmar.
KOMMENTAR
Tidpunkten för militärkuppen var kanske inte så
oväntad. Det var på måndagen som parlamentet i
Myanmar skulle öppna för första gången sedan valet i
november. Ett val där det regerande partiet NLD med
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Aung San Suu Kyi i spetsen vann en jordskredsseger
och säkrade 396 av parlamentets 476 platser.

militärkuppen är det därför mycket som talar för att de
hörsammar henne.

Militärens parti, USDP, fick bara 33 platser. Militären
har under en längre tid anklagat valet för att ha varit
orättvist och omgärdat av fusk. Nu valde man att
strunta i resultatet och i stället med vapen i händerna
återta makten i Myanmar innan det nya parlamentet
kunde tillträda.

– Jag uppmanar människor att inte acceptera det här,
att svara och helhjärtat protestera mot militärkuppen,
sade hon enligt uttalandet.

Vad militären har i åtanke på längre sikt är än så länge
oklart. Men deras maktövertagande väcker folkets
vrede och bäddar för oroligheter. Den politiska ledaren
Aung Sang Suu Kyi, som forslades bort i gryningen, må
ha förlorat sin hjältegloria internationellt sett på grund
av den brutala behandlingen av minoritetsgruppen
rohingyer. På hemmaplan är hon fortsatt populär hos
den buddistiska majoriteten.
När Aung San Suu Kyi från sin husarrest – via ett
Facebookkonto som representerar NLD – på
måndagen uppmanade folket att protestera mot

På måndagen var det än så länge lugnt på gatorna i
storstaden Rangoon. Folk syntes köa till bankomater,
bara för att upptäcka att de inte längre fungerade när
de kom fram. Mobiltelefoni och internet låg nere,
liksom den statliga televisionen. Också internationella
medier som BBC var nedsläckta. Inrikes resor ställdes
in och den internationella flygplatsen i Rangoon
spärrades av. Många flockades på marknader och i
matbutiker för att bunkra mat. Flaggor med NLD:s
emblem togs ned.
Nu sprids en känsla av att Myanmar är tillbaka på ruta
ett. Landet har merparten av tiden sedan
självständigheten från Storbritannien 1948 styrts av
militären. Först 2011 inleddes demokratireformer och
2015 kom Aung San Suu Kyi, som länge satt i
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husarrest, och hennes parti NLD till makten i allmänna
val.
Det väckte förhoppningar om en demokratisk
utveckling. Men någon fullt fungerande demokrati har
det aldrig varit tal om, trots allmänna val. Militären
har fortsatt att ha ett starkt grepp om makten även
efter att en civil regering tillsattes. Enligt 2008 års
konstitution är det den som har kontroll över
Myanmars gränser och försvarsministeriet.
Konstitutionen garanterar också att militären besitter
25 procent av platserna i parlamentets över- och
underhus.
Vissa framgångar har dock nåtts och flera
demokratireformer var planerade. Nu är det arbetet
utraderat och demokratiaktivister som redan levde
farligt riskerar att bli ännu mer utsatta. Aung San Suu
Kyi var inte den enda som fördes bort i gryningen på
måndagen, även ett antal lokalpolitiker, oppositionsledare, opinionsbildare och
människorättsaktivister togs till fånga.

Militären förnekar att det rör sig om en kupp och
hävdar att den enligt en paragraf i konstitutionen har
rätt att ta över styret i nödlägen. Och nödläge råder,
anser militären till skillnad från andra. Dels på grund
av att valet, enligt militären, inte gick rätt till, dels för
att för regeringen inte har klarat av att hantera
bekämpningen av covid-19.
Några bevis för röstfusk har dock inte lagts fram. I sitt
meddelande till folket sade militären att man planerar
att regera i ett år. Senare under dagen gav militären
löfte om att nya val ska hållas, oklart när.
Myanmar var redan före militärkuppen ett land präglat
av inre konflikter. Inte minst har behandlingen av
minoritetsgruppen rohingyer väckt upprördhet i
omvärlden. Över 700 000 rohingyer har drivits ut ur
landet efter attacker från militären. De som har
stannat kvar har ofta inte medborgarskap och hindras
därmed från att rösta i allmänna val.
Nu riskerar nya oroligheter att bryta ut i landet.
Dörren har öppnat till en annorlunda, nästan med
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säkerhet mörkare framtid, säger historikern Thant
Mying-U till New York Times. På Twitter konstaterar
han att Myanmar är ett land översköljt av vapen, med
miljontals människor som knappt har råd med mat för
dagen och med djupa religiösa och etniska konflikter.
Omvärlden fördömer kuppen i hårda ordalag. USA:s
utrikesminister uppmanade genast militären att släppa
de tillfångatagna och respektera de demokratiska
valen. EU, Japan, Storbritannien och en rad andra
länder stämmer in i kritiken. Frågan är om militären
bryr sig. Kritiken av den etniska rensningen av
rohingyer har inte lett till någon självrannsakan hos
vare sig militären eller Aung San Suu Kyi.
Marianne Björklund

Huvudstaden heter Naypyidaw. Fram till 2005 var
landets största stad Rangoon huvudstad.
Landet koloniserades på 1800-talet av Storbritannien
men blev självständigt 1948. Militären tog makten
1962 och styrde enväldigt fram till 2010, då en viss
demokratisering inleddes. Konflikterna i delstaterna
Shan och Kachin har pågått sedan 1948.
Den tidigare oppositionsledaren Aung San Suu Kyi får
enligt författningen inte bli president och har formellt
en särskilt inrättad post som nationell rådgivare. I
praktiken är hon Myanmars egentliga civila ledare.
Militären har enligt författningen en fjärdedel av
platserna i parlamentets bägge kamrar. De platserna
tillsätts av överbefälhavaren.

FAKTA. 54 MILJONER INVÅNARE I MYANMAR

Myanmar (tidigare Burma) ligger i Sydostasien och
gränsar till Kina, Laos, Thailand, Bangladesh och
Indien. Landet har en befolkning på närmare 54
miljoner, enligt beräkningar från 2018.

Källor: NE, Landguiden, AFP
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02 Vaccin överlämnat
till palestinier

02 Skolor öppnar för
de yngsta

Israel. På söndagen överlämnade Israel 2 000 doser
Moderna-vaccin till det palestinska självstyret. De
kommer att ges till sjukvårdspersonal, säger
premiärminister Muhamad al-Shtayeh. Ytterligare 3
000 doser från Israel väntas anlända den närmaste
veckan, jämte 10 000 doser av det ryska vaccinet
Sputnik. Inom två månader väntas en miljon
palestinier ha vaccinerats, enligt al-Shtayeh.

Danmark. Skolbarn upp till fjärde klass får komma
tillbaka till skolan som vanligt igen, enligt uppgifter i
danska medier. Barnen har tvingats stanna hemma och
har fått distansundervisning sedan före jul.

Nathan Shachar
naranjal@gmail.com

Den danska regeringen har informerat folketinget om
att första- till och med fjärdeklassare får återvända till
normal skolgång, erfar tv-kanalen TV2. Statsminister
Mette Frederiksen sade förra veckan att målet var att
låta barnen återvända till skolan innan de övriga
restriktionerna som införts löper ut, den 28 februari.
TT-Ritzau
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02 Skreddrabbade får
flytta tillbaka
Norge. Flera hundra personer som tvingades lämna
sina hem i samband med det omfattande skredet i
Gjerdrum i Norge ska nu få flytta tillbaka till sina hus.
Delar av evakueringszonen hävs från och med onsdag
efter beslut från norska myndigheter, skriver
Romerikes Blad.
– Det är mycket ovanligt att ett skred utvidgas när det
gått flera veckor sedan raset, säger regionchef Toril
Hofshagen på Norges vatten- och energimyndighet
(NVE).
Tre personer saknas fortfarande och antas ha
omkommit. Sju människor har konstaterats döda som
en följd av jordskredet, som inträffade den 30
december.
TT-NTB

02 Aung San Suu Kyi
har förlorat sin
helgongloria
Peking. För elva år sedan släpptes Aung San
Suu Kyi fri efter 15 år i militärjuntans
husarrest. Då var hon hyllad av en hel värld.
Nu är hon tillbaka i generalernas våld efter att
ha förts bort av militären på måndagen. Den
här gången med ett skamfilat internationellt
rykte.
Förra gången militären satte Aung San Suu Kyi i
husarrest stöttades hon av människor världen över.
Bilder kablades ut på den magra kvinnan som med
värdig hållning vägrade ge upp sin kamp för mänskliga
rättigheter och demokrati. Hon sågs som en symbol för
fredligt motstånd mot en diktatur och 1991 tilldelades
hon Nobels fredspris.
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Väl ute hade hon blommor i håret och lovade två saker:
hon skulle se till att Myanmars politiska fångar
släpptes fria och hon skulle se till att de etniska
konflikterna i Myanmar fick ett slut.
När hon 2015 segrade i de första fria valen i Myanmar
på årtionden var därför förhoppningar om att landet
skulle påbörja resan mot en fungerande demokrati som
respekterar mänskliga rättigheter stora.
Sedan dess har hennes gloria falnat betydligt.
I synnerhet har hennes vägran att göra något åt
militärens våld mot den muslimska folkgruppen
rohingyer fått resten av världen att omvärdera sin syn
på henne. Under hennes tid vid makten har också
journalister och aktivister fängslats.
Det var hon som själv försvarade Myanmar när
internationella domstolen i Haag anklagade Myanmar
för folkmord på rohingyer. Hon hävdade att
rohingyerna, som i hundratusentals flytt till
Bangladesh, är ”terrorister” som sprider

desinformation om läget. Kritiken mot henne har gått
så långt att flera organisationer, som Amnesty, har
krävt att hennes Nobelpris ska dras tillbaka.
På hemmaplan fortsätter dock Aung San Suu Kyi vara
populär hos den buddistiska majoriteten. Som dotter
till självständighetshjälten Aung San, som mördades
kort innan Myanmar blev självständigt från
Storbritannien, tillhör hon den politiska adeln. Som
sådan har hon haft en långt mer privilegierad uppväxt
än många av sina landsmän. Efter att fadern mördats
när Aung San Suu Kyi bara var två år blev hennes
mamma utnämnd till ambassadör i Indien, där Aung
San Suu Kyi delvis växte upp.
Sin examen tog hon vid anrika Oxford där hon träffade
sin brittiska make. Det var också i Storbritannien hon
uppfostrade sina två barn.
Men Myanmar fanns alltid i hennes hjärta och när hon
återvände 1988 var det mitt under livliga
studentprotester med krav på demokratiska reformer.
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– Som min fars dotter kunde jag inte vara likgiltig inför
det som pågick, sade hon.
Aung San Suu Kyi blev ledare i protesterna mot
diktatorn, general Ne Win. Inspirerad av ledare som
Martin Luther King och Mahatma Gandhi
organiserade hon fredliga protester för demokratiska
reformer och fria val. Men militären slog ner på
demonstranterna och 1988 sattes Aung San Suu Kyi i
husarrest.
För den buddistiska majoriteten i Myanmar är hon
fortfarande en hjälte. Och trots att hon av vissa har
anklagats för att bara vara militärens nickedocka är det
tydligt att hennes popularitet var ett hot mot
generalerna som är långt mindre omtyckta.
Droppen tycks ha blivit den förödmjukande förlusten
för militärens parti i förra årets val där Aung San Suu
Kyi vann en jordskredsseger.

02 Valresultatet tas till
domstol
Uganda. Oppositionspolitikern Bobi Wine vill att
resultatet i presidentvalet prövas i landets högsta
domstol. Hans advokater har lämnat in en framställan
till domstolen i Kampala.
– Vi vill att valet ogiltigförklaras. Vi vill inte att
(Museveni) ska delta i något framtida val, säger
advokaten Medard Sseggona.
Bobi Wine, vars riktiga namn är Robert Kyagulanyi,
förlorade mot sittande president Yoweri Museveni i
valet den 14 januari. Wine hävdar att valet var riggat.
TT-AFP

Marianne Björklund
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03 Anna-Lena Laurén:
Navalnyj segrare trots
fängelsestraff
Moskva. Aleksej Navalnyj döms till 3,5 år i
fängelse. I praktiken blir det 2 år och 8
månader, eftersom en tidigare husarrest dras
av.
Oppositionspolitikern lämnar ändå
rättegången som en segrare. Navalnyj höll
huvudet högt – åklagaren tittade ner i bordet
och mumlade.
Morgonen är iskall, solig och vacker. Utanför
tingsrätten i Moskva patrullerar tungt utrustade
kravallpoliser längs glittrande snödrivor. Längs hela
gatan har man ställt upp tiotals mobila häkten,
avtozak. Järngrindar står uppställda överallt, trafiken
är avstängd och de enda som släpps i närheten av
byggnaden är journalister.

Av säkerhetspådraget att döma är det en maffiaboss
som ska dömas. Men brottet gäller en banal
förskingringsdom, och inför skranket står
oppositionsledaren Aleksej Navalnyj.
Journalisterna släpps in i omgångar. Först knuffas vi
ihop i en tät skock, därefter uppmanas vi att ta ett steg
bakåt upp på trottoaren för att inte störa den
obefintliga trafiken. Myndigheterna får hjälp av
inrikesministeriets specialskolade kravallpoliser
Omon, som krokar arm med varandra och
rutinmässigt skyfflar upp oss på trottoaren.
– Här kör ju inga bilar, ni har stängt av vägen. Varför
får vi inte stå på den? får jag fram medan jag kippar
efter luft, inklämd mellan skocken av kollegor och
bröstplattan på en Omon-soldat.
Aleksej Navalnyj döms för att han enligt
fängelsemyndigheterna har brutit mot reglerna för sin
villkorliga fängelsedom. År 2014 dömdes han till 3,5 år
villkorligt fängelse för att ha förskingrat pengar som
tillhörde Yves Rocher i samarbete med sin bror Oleg
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Navalnyj. Han måste därefter regelbundet anmäla sig
till fängelsemyndigheterna och tala om var han är.

När släktingarna ropas in i salen viker folksamlingen
omedelbart undan för att låta henne passera.
Navalnaja vandrar in i salen med högburet huvud och
smällande klackar.

Yves Rocher säger att de inte har blivit lurade på några
pengar. Europadomstolen underkände domen som
orimlig och grundlös år 2017. Men det påverkar inte de
ryska rättsinstanserna.

Inne i rättssalen försöker jag få syn på Navalnyj från
min plats på näst sista bänkraden. Plötsligt ljuder hans
röst i rummet:

I slutet av augusti förgiftades Aleksej Navalnyj och
fördes i koma till Berlin för vård. När han efter att ha
genomgått rehabilitering återvände till Moskva den 17
januari greps han omedelbart av polisen.
Fängelsemyndigheterna anklagar honom nu för att ha
underlåtit att anmäla sig – trots att han legat i koma.

– Julia, de visade dig på tv i fängelset och sade att du
stör den allmänna ordningen. En olydig flicka, jag är
stolt över dig!

Antalet journalister som bevakar rättegången är så
stort att alla inte får plats i rättssalen. Vi väntar i hallen
utanför. I ett hörn sitter Navalnyjs fru Julia Navalnaja
tillsammans med advokaten Olga Michailova. Hon vill
inte ge några intervjuer.
– Det här är inte rätt tid. Ni får återkomma, säger
Navalnaja hövligt men entydigt.

Längst bort i hörnet i sin glasbur, det så kallade
akvariet, står Navalnyj. Avslappnad och med händerna
i fickorna.
Rättegången blir kort sagt en fars.
Fängelsemyndigheternas representant, kapten
Aleksandr Jarmolin, försöker med hjälp av åklagaren
Jekaterina Frolova bevisa att de inte hade en aning om
var Navalnyj befann sig, samtidigt som hela världen i
realtid följde hans tillstånd i Berlin.
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Till sist tappar Navalnyj humöret.
– Ni hade fått alla dokument om att jag fick sjukvård.
Ni hade adresser, telefonnummer. Ni säger att ni kom
hem till mig och jag var inte hemma. Så klart inte! Jag
var i Tyskland för vård. Vad mer borde jag ha gjort?
– Ni borde personligen ha infunnit er hos oss, svarar
Jarmolin.
– KOMA! Jag låg i koma! utropar Navalnyj. Från
pressläktaren skrattas det högt.
Navalnyjs advokater talar i mikrofonen, högt och
tydligt. Kapten Jarmolin ser ner i bordet och mumlar
formaliteter bakom sitt munskydd. Ofta glömmer han
att sätta på mikrofonen.
Efter pausen håller Navalnyj sitt försvarstal. Precis
som väntat är han i sitt esse.

dödligt sårad. En liten tjänsteman som blev president
av en slump och som aldrig har deltagit i debatter eller
val. Han försöker göra sig till en stor geopolitiker, men
till historien kommer han att gå som en förgiftare.
Ryska historien har Aleksandr befriaren och Jaroslav
den vise, nu har vi även Vladimir kalsongförgiftaren,
sade Navalnyj.
Domaren avbröt honom flera gånger och bad honom
sluta ”dra in politik”. Men Navalnyj fortsatte
obekymrat.
Innan domen kommer ritar han ett hjärta i glaset åt sin
fru Julia.
Nu ska han alltså sitta fängslad i två år och åtta
månader. Men Navalnyj kommer att överklaga.
Anna-Lena Laurén

– Jag står här på grund av hat
och rädsla hos en person, som bor i en bunker. Han
gav order om att döda mig, jag överlevde och nu är han
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03 Britter knackar dörr 03 Linde: Ganska hård
för att göra 80 000
diskussion med Lavrov
Det utväxlades ”ganska hårda ord” när
covidtest
Storbritannien. I ett försök att stävja spridningen av en
muterad coronavirusvariant inleder Storbritannien en
testkampanj där 80 000 personer ska testas utanför
sin ytterdörr. Oron gäller den variant som har
upptäckts i Sydafrika. Över tio fall som inte kan
kopplas till resande har upptäckts i Storbritannien.
För att begränsa de nya utbrotten kommer mobila testarbetare att skickas ut till invånare i åtta områden runt
om i landet för att testa personer oavsett om de visar
symtom på covid-19 eller inte.
TT-Reuters

.

Sveriges utrikesminister Ann Linde på tisdagen
träffade sin ryska kollega Sergej Lavrov i
Moskva. Så beskriver Ann Linde diskussionen
om den fängslade oppositionsledaren Aleksej
Navalnyj.
– Det är viktigt att vi är mycket tydliga om
Navalnyj, säger utrikesministern till DN.
Att den svenska utrikesministern besöker Moskva för
ett möte med Sergej Lavrov precis samtidigt som
Rysslands ledande oppositionspolitiker under
skandalartade former ställs inför rätta kan tyckas
märkligt. Men det var ett rent sammanträffande och
inte alls planerat, poängterar hon.
Ann Linde besöker den ryska huvudstaden i två
egenskaper – dels som svensk utrikesminister, dels
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som företrädare för OSSE, den europeiska
säkerhetsorganisationen, där Sverige just tillträtt som
ordförande.
– Det här besöket var bestämt tidigare. Som OSSEordförande ville jag åka först till Ukraina – där jag
besökte konfliktlinjen – och sedan direkt till Ryssland
för att kunna diskutera Ukrainafrågan. Efter det kom
Navalnyjrättegången upp, så det var en slump.
Den digitala intervjun genomförs några timmar innan
domen avkunnas. På frågan om hur hon reagerar på
rättegången mot Navalnyj och om Sverige kommer att
förespråka sanktioner mot Ryssland svarar Ann Linde:
– Domen har ju ännu inte fallit. Jag tog självklart upp
frågan med Lavrov, och det var en ganska hård
diskussion, eftersom vi kräver att Navalnyj släpps fri
och vi protesterar mot hur de fredliga
demonstranterna har behandlats av polisen och att
man har satt så många i arrest. Där har ju Lavrov en
helt annan syn på frågan.

– Jag vill understryka att vi redan har sanktioner med
anledning av förgiftningen av Navalnyj, säger Ann
Linde och tillägger att först när domen är känd
kommer EU att ta ställning till eventuella åtgärder.
Omvärlden har riktat hård kritik mot behandlingen av
Navalnyj och de folkliga protesterna. Lavrov och Kreml
säger att det är en inre angelägenhet för Ryssland. Är
ditt intryck att de ens bryr sig?
– Man ska inte ha några stora förhoppningar om att
det kommer att innebära några stora förändringar i
Ryssland. Läget för de mänskliga rättigheterna och
civilsamhället i Ryssland har ju förändrats på ett
negativt sätt. Särskilt sedan lagändringen om att
personer och organisationer ska kunna kallas för
”utländska agenter”, ett väldigt laddat begrepp, som
gör att man inte kan ta emot stöd utifrån.
– Det försvårar de mellanmänskliga kontakterna. Vi
verkar såväl för Navalnyj som för att det ska bli mer
demokratiskt och fritt i Ryssland. Det är viktigt att vi
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fortsätter att vara entydiga och mycket klara när det
gäller Navalnyj.
Under den gemensamma presskonferensen med Linde
sade Lavrov att han inte fått besked om på vilka
grunder FOI:s laboratorium i Umeå slog fast att
Navalnyj förgiftades med det militära nervgiftet
novitjok. Han klagade på att det utgjorde bristande
transparens.
Vad svarade du honom på det?
– Jag svarade att det är tre oberoende
forskningsinstitut som har kapacitet att analysera
kemiska ämnen, bland annat novitjok, som kom fram
till samma resultat. Och det överlämnades till
Tyskland. Även Organisationen för förbud mot
kemiska vapen, OPCW, har ju kommit fram till detta.
Så vi väljer att ha fullt förtroende för detta.
Ryssarna begär faktaunderlaget till den slutsatsen, hur
ställer du dig till det?

– Policyn är att försvarets analyser inte är något som
vi, åtminstone i dagsläget, redovisar öppet. Det tror jag
att alla förstår.
Lavrov betecknade de rysk-svenska relationerna som
ganska dåliga. Hur skulle du vilja karaktärisera dem
just nu?
– Vi har en tvåspårspolitik. Efter händelserna i
Ukraina har vi varit väldigt tydliga med att
sanktionerna ligger kvar och att vi fortfarande anser att
det är en illegal annektering av Krim och en aggression
i östra Ukraina. Där är vi helt oense. Men samtidigt
finns det områden där vi kan samarbeta konstruktivt.
Ann Linde nämner samarbetet i Arktis och
klimatfrågan.
– Jag upplever en stor förändring i den ryska attityden
i den frågan. Uppvärmningen i Sibirien, och vad den
har lett till med permafrosten, har blivit ett ganska
brutalt uppvaknande.
Michael Winiarski
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03 Ja till riksrätt mot
dansk
invandringsminister

03 ”Militären har
raderat ett livsverk för
en generation”

Danmark. Den tidigare invandringsministern Inger
Støjberg kommer att ställas inför riksrätt för en olaglig
instruktion 2016, som handlade om att skilja
asylsökande par åt, där den ena parten var minderårig.

Peking. Spänt lugn rådde på gatorna i
Myanmar dagen efter militärkuppen. Under
ytan kokar en återhållsam vrede över att
militären åter tagit makten i landet, berättar
invånare för DN.

Inger Støjberg sade själv att frågan handlar om att
”danska värderingar” ska gälla i Danmark och att de
som röstar ja till riksrätt sviker dessa värderingar.
Totalt blev 23 par åtskilda och i de flesta fall hade
personerna ungefär samma ålder, men i enstaka fall
fanns större åldersskillnad. Den största
åldersskillnaden var 16 år, skriver den danska
nyhetsbyrån Ritzau.
TT

Samtidigt växer den internationella kritiken
och USA hotar med att återinföra sanktioner
mot Myanmar.
– Jag är så arg, men jag försöker kontrollera mig och
inte ta till gatorna, utan protestera fredligt hemma.
Det säger Tar Yar, aktivist för mänskliga rättigheter i
Myanmar, när jag når henne på mobilen i Rangoon
dagen efter militärkuppen. Hon är som många andra
besviken och förvånad över att militären, som haft
makten i Myanmar huvuddelen av tiden sedan landet
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blev självständigt från Storbritannien, återigen har
tagit kontroll över landet.

lyssnar till henne. På Facebook förekommer en tråd
med temat: ”Vi väntar 72 timmar sedan reser vi oss”.

På tisdagen fungerade telefoner och internet igen i
Myanmar. Många passade på att gå till banken för att
ta ut pengar, vilket inte gick på måndagen, och bunkra
mat. Samtidigt har Rangoons internationella flygplats
stängts. Inga plan får lyfta eller landa fram till den 31
maj, enligt Reuters.

Men Tar Yar tycker att det är en dålig idé att ta till
gatorna för att manifestera sitt missnöje.

Stämningen är lugn, men spänd, säger Tar Yar.
– Många stannar hemma och väntar på vad som blir
militärens nästa steg.
Själv ska hon delta i en tyst protest under
eftermiddagen som går ut på att människor stannar
hemma och tänder ett ljus.
– Vi försöker slå tillbaka mot militären hemifrån.
Den politiska ledaren Aung San Suu Kyi som har förts
bort av militären har uppmanat människor att
protestera mot kuppen. Hon är populär och många

– Militären har motiverat sitt övertagande med att de
ska lugna ner ett nödläge. Om det blir kravaller på
gatorna kan de säga att de har bevis på att de har rätt,
säger Tar Yar.
Svenske Michael Hauer befinner sig i Rangoon på ett
uppdrag för Palmecentret. Han beskriver en
avvaktande, besviken stämning.
– Den dominerande reaktionen hos de jag pratar med
är förtvivlan, ilska och sorg. Jag träffar människor som
har jobbat med demokratisering i årtionden. De har
jobbat hårt för att komma dit där Myanmar är nu med
fria val.
Han konstaterar att Myanmar är långt ifrån en perfekt
demokrati och att mycket återstår, inte minst vad
gäller behandlingen av etniska minoriteter.
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– Men det militären gjort nu är att radera ett livsverk
av en generation som har kämpat i årtionden.

Regeringen med Aung San Suu Kyi i spetsen har
anklagats för att underkasta sig generalerna. Så
försvarade hon exempelvis den våldsamma
behandlingen av folkgruppen rohingyer när Myanmar
stod anklagat för folkmord i internationella domstolen
i Haag.

Militären har sagt att den ska behålla makten i ett år.
Men både Michael Hauer och Tar Yar tror att det kan
bli många fler år än så.
– Jag tror det blir som vid kuppen 1962 då militären
fortsatte regera år efter år. De kommer inte att vilja
släppa makten i första taget. Det är skamlöst, vi är så
trötta på dem, säger Tar Yar.

Men militären verkar inte nöja sig. Den här gången
motiverar den, utan bevis, maktövertagandet med att
valet i november omgärdades av fusk.

– Om militären agerar som när de styrt tidigare så blir
det politisk förföljelse. Jag har kontakt med personer
som har placerat sig på hemlig ort, säger Michael
Hauer.

Kuppen fördöms i skarpa ordalag internationellt och
på tisdagen hotade USA med att återinföra sanktioner
mot Myanmar. Det var inte länge sedan USA lättade på
de sanktioner som landet satte in under
militärdiktaturen. Nu säger president Joe Biden i ett
uttalande att frågan ska granskas snarast. Biden
beskriver kuppen som en direkt attack på landets väg
mot demokrati.

Redan före kuppen hade militären stor makt i
Myanmar. Den är försäkrad en fjärdedel av platserna i
parlamentet och hade kontroll över flera departement.

Frågan är om militären bryr sig om USA-sanktioner.
Viktigare för den är samarbetet med Kina, som är en av
de största investerarna i Myanmar, och Kina har inte

Med militären vid styret lever inte bara de ledande
politikerna farligt. Också aktivister och opinionsbildare
riskerar att fängslas.
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fördömt kuppen utan endast uppmanat landet att lösa
de ”meningsskiljaktigheter” som finns. Flera bedömare
varnar för att Kinas inflytande i regionen nu ökar
ytterligare. Andra länder i regionen, som Kambodja,
Thailand och Filippinerna har kallat kuppen för
”interna angelägenheter”.
Marianne Björklund

03 Kontroller i hamnar
stoppas – oro för
säkerheten
Spänningarna har ökat på Nordirland.
Regeringen har tillfälligt avbrutit gränskontroller från Storbritannien efter att hot har
riktats mot inspektörer. Även EUkommissionen har uppmanat sina anställda i
hamnarna att inte gå till jobbet.
Situationen har blivit alltmer hotfull för dem som
arbetar med kontroller av varor mellan Storbritannien
och Nordirland, vilka infördes vid årsskiftet. Brittiska
och irländska medier rapporterar om graffitibudskap
som kritiserar gränsen i irländska sjön och kallar
inspektörerna för ”måltavlor”. Personer ska ha kartlagt
registreringsnumren på inspektörernas privata bilar.
På måndagen beslutade regeringen på Nordirland,
efter samråd med polisen, därför att avbryta
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gränskontrollerna i hamnarna i Belfast och Larne. De
EU-anställda som arbetar sida vid sida med de
nordirländska inspektörerna uppmanades på tisdagen
att inte gå till jobbet.

När företrädare för EU i dag, onsdag, har en
videokonferens med brittiska regeringen kommer
säkerheten för inspektörerna att vara ett av ämnena.
I fredags föreslog EU-kommissionen, av misstag enligt
ordförande Ursula von der Leyen, att vaccin mot
covid-19 som lämnar EU-landet Irland med
destination Nordirland, skulle kunna stoppas vid
gränsen. Förslaget möttes av massiv kritik i Belfast,
Dublin och London och drogs snabbt tillbaka.

– Vi har sett vad jag skulle beskriva som djupt
oroväckande graffiti och en påtaglig upptrappning av
spänningarna i samhället, särskilt de senaste dagarna,
mot det nordirländska protokollet, säger Peter
Johnston, borgmästare i grevskapet där Larne ingår,
till irländska RTE.
Protokollet är en del av brexitavtalet och reglerar bland
annat att djur och livsmedel som kommer från
Storbritannien till Nordirland ska inspekteras.
Hoten mot de anställda fördöms samfällt av de
politiska partierna på Nordirland samt av EU.

Vid årsskiftet lämnade Storbritannien EU:s inre
marknad och tullunion medan Nordirland blev kvar för
att hindra att gränskontroller uppstod på den irländska
ön. Detta för att värna fredsavtalet som slöts 1998.
Pia Gripenberg

– Vi fördömer starkt alla hot om våld gentemot
hamnanställda och andra i Nordirland som bara
fullgör sina uppgifter att tillämpa utträdesavtalet, säger
EU-kommissionens talesperson Eric Mamer.
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03 Det här är Putins
Ryssland. De har
tydligen inget annat för
sig än att sätta Pussy
Riot i fängelse om och
om igen.

03 Slavar och
förbannelser – så hade
människor sex under
forna tider

På Instagram kommenterar ryska konstnärskollektivet
Pussy Riot gripandet av frontfiguren Maria Aljochina.
Hon står nu åtalad för “brott mot sanitära och
epidemiologiska regler” efter att ha deltagit i
massdemonstrationerna till stöd för
oppositionsledaren Aleksej Navalnyj.

– Vi ska inte underskatta forntidens
människors fantasifullhet och behov, utan alla
typer av sex har alltid förekommit, säger han.

Sexslavar, fosfor som abortmetod och tjatsex
med hot om förbannelsemagi. Arkeologen och
författaren Jonathan Lindström reser tillbaka i
tiden med sin bok ”Alla tiders sex” om fornoch medeltidens sexliv.

För 25 år sedan satt arkeologen Jonathan Lindström
och skissade på en artikel med rubriken: ”Allt du velat
veta om forntida sex men inte vågat fråga arkeologen
om”. Men efter ett par tre sidor gav han upp.
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– Jag kände att det blev för tramsigt och gubbigt. Jag
la den åt sidan, men för något år sedan blev jag
kontaktad av en förläggare som bjöd på lunch och blir
man bjuden på lunch som författare tackar man ja,
ekonomin tillåter inte något annat, säger Jonathan
Lindström.
Förläggaren ville höra om arkeologen hade några idéer
till en framtida bok, men ingenting tycktes intressera
förläggaren något vidare – tills han grävde i
ryggsäcken från 90-talet och kom på sin gamla artikel
om forntida sex.
– Hon blev begeistrad. Men snabbt blev jag lika orolig
som jag var då – att det bara skulle bli tramsigt, men
jag måste säga att det blev ett av mina största
forskningsäventyr, säger han om arbetet som ledde
fram till boken ”Alla tiders sex – kärlek, våld och
religion under 14 000 år”. Boken gavs ut som ljudbok
redan i somras, och nu kommer den även ut i
pappersformat.

– När jag väl samlade in alla uppgifter jag hade i
bakhuvudet och började läsa litteratur förstod jag att
materialet var fullständigt fantastiskt. Sexualitet är
väldigt centralt för varje människa, bara det att vi finns
och det här att man växer upp och skaffar partner. Men
också hur ideologier kan förstöra människors liv när
det gäller sexualitet.
Vad är det mest förvånande du kom fram till under
arbetets gång?
– Alla har i ryggmärgen att kvinnor hade det jävligt
under patriarkatet förr, men jag tror inte alla förstår
vidden av det. Inte jag heller, utan jag upptäckte att det
var jävligare än så. Det är knappt så vi förstår i dag
vilka fantastiska landvinningar vi har gjort tekniskt och
socialt på det sexuella området.
Ett av de konkreta exemplen som Jonathan Lindström
går in på är dåtida abortmetoder.
– För att göra abort på 1800-talet förgiftade sig flickor
och kvinnor genom att skrapa av fosfor på
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fosfortändstickor som de sedan svalde med mjölk. I
väldigt många fall dog de också. När man väl sätter sig
in det blir det fullständigt obegripligt hur katolska
kyrkan kan driva kampanj mot preventivmedel och
abort – och hur det kan slå igenom som det gör nu i
Polen.
– Det är fruktansvärt omänskligt. Historien är som ett
stort laboratorium där man kan se hur det varit, vilka
för- och nackdelar som finns. Jag hoppas att någon
med sekteristisk eller djupt konservativ syn på
sexualitet eller som är homofob kan lätta upp sina
fördomar genom att se till historien.
Kristendomens intåg under medeltiden förändrade
synen på sex och relationen mellan kvinnor och män.
En del saker förändrades till det bättre, menar
Jonathan Lindström.
– Det handlar främst om vi går in i en mer omfattande
rättsstat med kristendomen. Alla människor får då en
själ, även slavar. I teorin ska de behandlas som
människor. Kvinnan, enligt de här medeltida reglerna,

ska få rätt att välja vem hon gifter sig med och hon och
hennes man ska vara trogna varandra, tidigare var det
bara kvinnan som straffades.
Annat blev emellertid sämre. Något som tillkom under
medeltiden var att man började definiera vad som var
tillåtet sex:
– Man fick bara ha sex inom äktenskapet i samband
med att man skaffade barn, vilket innebär att
homosexualitet tydligt utsorterades som förkastligt.
Oralsex, avbrutet samlag och allt annat som inte leder
till barn likaså. Det innebär att en våldtäkt i teorin var
en mindre synd än oralsex, eftersom våldtäkten kunde
leda till barn, säger han.
Var det lika viktigt med trohet till en partner?
– Under jägarstenåldern, när familjegrupper rörde sig
40 mil fram och tillbaka, då var den minsta enheten en
man och en kvinna med ett barn som var tvungna att
lita på varandra. De var så beroende av varandra att de
var tvingade till att hantera varandra kärleksfullt. De
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hade allt att vinna på det. Då tror jag att naturen själv
tvingade de här människorna att bilda par och vårda
varandra. Då kan jag tänka mig att man gärna undvek
otrohet.
Däremot blev det under forntiden, och särskilt under
vikingatiden, vanligare att män med resurser hade
flera fruar och sexslavinnor. Enligt Jonathan
Lindström har det i 85 procent av alla historiskt kända
samhällen existerat polygyni, vilket betyder att män
har haft flera fruar.
– Det är extremt vanligt. Men helt andra regler gällde
för kvinnor. Romaren Tacitus som skrev om
germanerna strax efter Kristi födelse har berättat att
kvinnor som var otrogna bestraffades med att få håret
avskuret och nakna drivas med piska genom byn.
Mannen kunde däremot ligga runt, det räknades inte
som otrohet. Men det fanns så klart bra relationer
också. Sen kom kyrkan med tydliga lagar att det ska
vara som med Adam och Eva, en man och en kvinna.

Är det någon skillnad på hur vi nordbor i praktiken
hade sex med varandra då jämfört med i dag?
– Vi ska inte underskatta forntidens människors
fantasifullhet och behov, utan alla typer av sex –
förutom vissa tekniska varianter – har alltid
förekommit. Men vi har fantastiskt mycket bättre sex
nuförtiden, som helhet, tack vare preventivmedel,
tolerans och respekt för varandra. Det är en unik tid vi
lever i nu, säger Jonathan Lindström.
Han ger också i sin bok belägg för att nutida fenomen
som romantisk poesi och ”snuskprat” förekom även på
medeltiden.
– Det är väldigt svårt att utläsa känslor i källmaterialet,
men under vikingatiden är det helt självklart att det
fanns förälskelse och romantik. När jag tittar på
runtexter från vikingatiden och tidiga medeltiden finns
allt från grovt snuskplotter och skvaller till högtidlig
poesi. Det är uppenbart att människor blev förälskade
och attraherades sexuellt av varandra, säger han.
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– Det som möjligen gjorde forntidens kärlek lite
annorlunda är att killar som blev nobbade la
förbannelseramsor: man hotade en människa till att
ligga med dem, annars skulle de med en magisk formel
förbanna dem på ett eller annat sätt. Lite som
inceltyperna i dag. De kunde inte skriva sitt hat på
nätet, i stället fick de använda sig av magi för att skada
och tvinga den kvinna de åtrådde att komma till dem.
Har man någon aning om hur mycket sex man hade
under forntiden?
– Nej, men med den tidens dödlighet och hur lång tid
man levde så måste en genomsnittskvinna föda minst
fem barn. Så varje genomsnittskvinna hade minst fem
samlag i livet, fast det är ju självklart en grov
underskattning. Vi har ju ingen statistik, men med
slavhandel och sexslavar är det är troligen så att
mäktiga män hade sex dagligen bara de hade en kvinna
i underläge.
Du har tillåtit dig att vara spekulativ för att bland
annat komma fram till att det första samlaget i Sverige

var homosexuellt – är det ett nödvändigt arbetssätt för
att kunna skriva en sån här bok?
– Jag är tydlig i boken med hur jag kan resonera. Att
det första samlaget i Sverige var mellan två män är ett
exempel på det. Vi kan vara säkra på att det funnits
homosexuella och bisexuella män och kvinnor i alla
tider. Vi vet också att män rörde sig i mindre grupper
och gav sig iväg på flera veckor långa jaktturer på
tundran under forntiden. Det är ett system som
fungerade i flera generationer och eftersom det bara
var män på besök i Skåne under lång tid är
sannolikheten stor att det första samlaget skedde
mellan två män för 14 000 år sedan, säger Jonathan
Lindström.
Sebastian Orre
sebastian.orre@dn.se

Tre mindre kända fakta
om forntida sex.
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1. Sannolikt förekom oralsex redan under
istiden.

döda, som satt hopbundna i fosterställning inne i
gravkammaren.”

”Det är en väl belagd sysselsättning i tidig historisk tid
och förekommer även hos andra högre däggdjur.
Liksom avbrutet samlag var det ju dessutom en
praktisk preventiv metod, så det är en lågoddsare.”

Källa: Jonathan Lindström

2. Fyrtiotre procent av alla människor som
finns avbildade på bohuslänska hällristningar
från bronsåldern har erigerad penis.
”Ofta bär de dessutom svärd. En möjlighet är att penis
och svärd symboliserade gudens alstrande och förgörande kraft.”
3. Sveriges största könsorganssymbol är en
livmoderformad stenåldersgrav i
Västergötland. Den har en 13 meter lång
slidgång.

Jonathan Lindström.
Född: 1962
Bor: I Stockholm
Familj: Sambo, två barn och katt.
Yrke: Arkeolog, författare, illustratör och chefredaktör
för tidskriften Populär arkeologi.
Aktuell med: ”Alla tiders sex – kärlek, våld och religion
under 14 000 år”, en bok som utkommer på Norstedts
förlag.

”För bönderna var jordgudinnans frukt- barhet
livsviktig. Kanske tänktes hon dessutom återföda de
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religiöst hat”. De hade länge varit en nagel i ögat på
presidenten. Nu fick de betala i en straffkoloni. Men de
kom undan med livet. Det gjorde inte åklagaren Sergej
Magnitskij, som 2009 torterades och avled i ryskt
fängelse sedan han avslöjat rysk statskorruption. Det
gjorde inte heller Boris Nemtsov, den liberale
politikern som år 2015 sköts ihjäl inom synhåll från
Kreml.

04 Så går det för
Putins fiender
Minns ni oligarken Michail Chodorkovskij, ägare till
oljebolaget Yukos? År 2003 greps han och dömdes till
ett långt fängelsestraff i Sibirien. Det var en av de
första gångerna som omvärlden blev varse hur det
kunde gå för fiender till Vladimir Putin, som då suttit
vid makten i tre år.
Ytterligare tre år senare, i oktober 2006, mördades
journalisten Anna Politkovskaja. Hon sköts ner utanför
sin bostad efter att ha utsatts för ett förgiftningsförsök
men överlevt.
Till hennes vänner hörde Alexander Litvinenko,
underrättelseofficer och hätsk kritiker till
Putinregimen. Han dog någon månad efter
Politkovskaja, förgiftad med ämnet polonium.
Sommaren 2012 dömdes tre av medlemmarna i
punkkollektivet Pussy Riot för ”huliganism och

Nemtsovs vän och medarbetare, Vladimir Kara-Murza,
lever. Men det är efter att ha stått i dödens förgård
efter två förgiftningsförsök. Även ex-spionen Sergej
Skripal och hans dotter Julia lever och andas, trots att
Putins män försökte förgifta dem i Salisbury år 2018.
Giftet där hette novitjok och konstruerades för den
sovjetiska militären. Samma preparat användes som
bekant för att försöka mörda Aleksej Navalnyj i
augusti.
På tisdagen dömdes Navalnyj till tre och ett halvt års
fängelse i en rättegång som DN:s Rysslandskorre-
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spondent Anna-Lena Laurén sammanfattar som ”kort
sagt en fars”.
Men han lever. Liksom i hög grad det växande
motståndet mot Vladimir Putin.
Erik Helmerson
erik.helmerson@dn.se

04 947
kaktusväxter försökte en kvinna gömma i strumpor
som tejpats fast på kroppen för att obemärkt ta sig
genom flygplatsens säkerhetskontroll. Men en
sniffarhund fick vittring – varpå kvinnan försökte
dumpa växterna på en toalett och avslöjades.
Nu har hon dömts för att ha försökt smuggla in
växterna till Nya Zeeland från Kina 2019 till ett års
övervakning och 100 timmar samhällstjänst.
TT-AFP
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vardagsproblem och starta upp landet igen, det är
utmaningarna vi står inför.

04 Mario Draghi ska
bilda italiensk regering
Den tidigare ECB-chefen Mario Draghi har fått
i uppdrag av president Mattarella att bilda en
ny regering i Italien. Han uppmanar partierna i
det splittrade parlamentet att samlas bakom
honom i en svår tid.
73-årige Mario Draghi, som inte tillhör något parti och
som har lång erfarenhet inom den italienska
statsförvaltningen, har kallats in efter att den tidigare
regeringen brakat samman och alla dess försök att
komma på fötter misslyckats.

Fler än 89 000 människor har avlidit i Italien efter att
ha smittats av coronaviruset. Landet hade sedan
tidigare en av de största statsskulderna inom EU och
har till följd av pandemin sjunkit ned i en djupare
lågkonjunktur.
En ny regering behöver före april lägga fram en plan
till Bryssel för att få ta del av unionens stora stödpaket.
Högst på Mario Draghis cv finns åren som chef för
Europeiska centralbanken (2011–2019).
TT

– Jag kommer att vända mig till parlamentet, folkets
uttryckta vilja, med den största respekt, säger Mario
Draghi i ett första uttalande, enligt internationella och
italienska medier.
– Bekämpa pandemin, genomföra
vaccinationsinsatsen, erbjuda lösningar på människors
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04 Portugal får hjälp
med pressat virusläge

04 Ryskt vaccin kan
tillverkas i Tyskland

Portugal. Under onsdagen fick Portugal hjälp av 26
utsända tyskar för att hantera coronapandemin. Även
Österrike har erbjudit hjälp i form av vårdplatser i
Österrike för sjuka portugiser.

Ryssland. Möjligheterna att producera coronavaccinet
Sputnik V i Tyskland ses nu över av Ryssland. Det
ryska vaccinet bedöms ha en effektivitet på över 91
procent. Till följd av det beskedet meddelade
Tysklands förbundskansler Angela Merkel i tisdags att
alla vaccin är välkomna i EU, förutsatt att de godkänns
av den europeiska läkemedelsmyndigheten.

Portugal är det land i EU som just nu har den klart
högsta siffran per invånare för nya covid-19-fall. Sedan
årsskiftet har över 5 500 portugiser avlidit i covid-19,
jämfört med 6 972 under hela 2020.
TT

Åtminstone 15 länder i världen har godkänt
vaccination med Sputnik V.
TT-AFP-Reuters
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04 Dom: Franska
staten misslyckas med
klimatmål

slår fast att staten har misslyckats med att omvandla
sina klimatlöften till konkret politik.

Frankrike. Miljöorganisationer i Frankrike jublar
sedan en unik dom slagit fast att staten inte gjort
tillräckligt för att bromsa klimatförändringarna. Fyra
miljöorganisationer, uppbackade av 2,3 miljoner
franska medborgare som undertecknat en
namninsamling, stämde franska staten för passiv
klimatpolitik.

”Detta skapar ett viktigt rättsligt prejudikat”, säger
Cécile Duflot, generalsekreterare på Oxfam Frankrike.

Miljöorganisationerna bakom stämningen – däribland
Oxfam och Greenpeace – kallar målet historiskt.

TT

Frankrike har åtagit sig att minska utsläppen med 40
procent till år 2030, jämfört med nivåerna 1990. Men
regeringens egna siffror visar att den är långt ifrån att
nå målet.
I rätten försvarade sig staten med att ny lagstiftning
som antogs 2019 kommer att accelerera
utsläppsminskningarna, men förvaltningsdomstolen
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04 Schweiz avvaktar
med Astra Zenecas
vaccin
Schweiz. Läkemedelsverket Swissmedic har beslutat
att avvakta med att börja vaccinera befolkningen med
Astra Zenecas vaccin mot covid-19, som landet har
beställt 5,3 miljoner doser av, rapporterar nyhetsbyrån
Reuters.
Swissmedic vill invänta resultatet från pågående
studier av vaccinet i Nord- och Sydamerika. Tidigare
studier av Astra Zenecas vaccin har inte kunnat ge
tydliga besked om hur effektivt vaccinet är för äldre.

04 De delar med sig av
data som vi inte har
sett innan – som ingen
tidigare sett.
Läkaren Peter Daszak, en av WHO:s experter från tio
länder som befinner sig i Kina för att utreda
coronavirusets ursprung. Teamet har bland annat
besökt Huanans fiskmarknad, där de första fallen av
covid-19 upptäcktes.
DN

TT

178

04 Stängda gränser
ska ge möjlighet att få
kontroll över det nya
viruset

– Utbrotten i Nordre Follo hanterades där och då med
de ordinära åtgärderna: karantän, isolering av dem
med smitta och symtom samt smittspårning. De följdes
upp omedelbart. Att det rörde sig om den engelska
varianten upptäcktes senare, säger Camilla
Stoltenberg.

När den brittiska virusvarianten påträffades i
en kommun utanför Oslo trappades det redan
strikta norska smittskyddet upp till en ny nivå.

Den 21 januari kom analyssvaret från Norska
folkhälsoinstitutet som fastslog att de boende, som då
avlidit, hade burit på smittan av den brittiska
virusmutationen.

– I tätt samarbete med kommunerna har vi
smittspårat och kartlagt i detalj hur viruset har
spridit sig i Nordre Follo och till andra ställen,
som till sex boende på ett äldreboende i Oslo,
säger Camilla Stoltenberg, direktör vid Norges
folkhälsoinstitut.

Sedan dess har det norska smittskyddet, som redan
tidigare gick på högvarv, växlat upp ytterligare. Norge
har infört sina hårdaste restriktioner sedan pandemin
startade, men avgränsade till Nordre Follo, Oslo och
regionen runt.

Den 3 januari testade två personer boende på ett
äldreboende i kommunen Nordre Follo utanför Oslo
positivt för covid-19.

Utbrottet i kommunen utanför Oslo, som först
upptäcktes på Langhus äldreboende, omfattar minst
69 personer.
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– I tätt samarbete med kommunerna har vi smittspårat
och kartlagt i detalj hur viruset har spridit sig i Nordre
Follo och till andra ställen, som till sex boende på ett
äldreboende i Oslo, säger Camilla Stoltenberg.
Arbetet gav en grundlig kännedom om vad som hade
hänt.
Också Tussestiens förskola, Kolbotns skole, Langhus
sjukvårdsklinik och Smestads äldreboende i Oslo är
drabbade av samma utbrott.
Den 29 januari fanns det totalt 148 fall i Norge av den
brittiska virusvarianten, men siffrorna ändrar sig
snabbt eftersom vi genomför en kontinuerlig
kartläggning, säger Camilla Stoltenberg under
intervjun.
Hon talar om sekvenseringen, möjligheten att
analysera virusets arvsmassa, och om kapaciteten av
den, som den senaste tiden trappats upp kraftigt. Bara
under förra veckan användes metoden vid flera hundra
tillfällen.

– Det var planerat att öka kapaciteten, men det hela
har påskyndats eftersom behovet av kartläggning har
blivit mycket större nu. Det betyder att vi får en stadigt
bättre bild av hur smittspridningen ser ut, också för
den brittiska virusvarianten, påpekar Camilla
Stoltenberg.
Norge har även så gott som stängt gränserna, infört
testning vid gränserna och gjort
karantänsbestämmelserna striktare på många vis.
Inte bara de som har haft närkontakt med smittade
sätts i karantän, utan även de i samma hushåll som de
som haft närkontakt med smittade.
Varför är det så viktigt med alla åtgärderna?
– Därför att vi är rädda för en snabb spridning av den
brittiska virusvarianten på grund av den ökade
smittsamheten. Något av problemet är att vi inte vet
hur mycket mer smittsam den är. Beräkningen lyder på
mellan 30 och 70 procent mer smittsam – och det är
en betydande skillnad på 30 och 70 procent – men vi
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måste tills vidare agera utifrån att smittspridningen
sker betydligt snabbare än med det tidigare viruset,

är positiva. Problemet är att nästan inget land har
överblick över olika virusvarianter.

Direktören vid Norges folkhälsoinstitut beskriver
strategin.

Sverige har också stängt gränsen, mot Norge. Vad är
skillnaden mellan hur Norge och Sverige hanterar den
senaste situationen?

– Om utbrottet bara hade knutits till Nordre Follo så
hade det varit tänkbart att de hade kunnat eliminera
viruset, men det visade sig att det hade spridit sig och
finns i andra utbrott utan anknytning till Nordre Follo.
Tanken nu är att få en bättre överblick över
utbredningen och förlänga och försena förloppet. För
det är ju denna mer smittsamma variant som kommer
att överta spridningen. Det hela är en kapplöpning
med tiden.
Är det någon mening med stängda gränser?
– Det är av stor betydelse för Norge, menar vi.
Viktigast med stängda gränser är att vi får på plats ett
system som är bättre än det vi hade tidigare, för att
testa och sätta alla i karantän som korsar gränsen. Vi
kommer att genomföra sekvensering av alla prov som

– Jag vet inte tillräckligt mycket om hur Sverige gör.
Men jag har förstått att Sverige inte har utökat sin
identifikation av nya varianter av viruset så mycket
som vi har gjort den senaste tiden, för att få en bättre
överblick av till exempel den brittiska virusvarianten.
Samtidigt har Sverige stängt gränsen mot Norge – utan
att veta om man har lika mycket, mindre eller mer av
det viruset och andra mutationer, säger Camilla
Stoltenberg.
I det avseendet verkar de nordiska grannländerna
agera på liknande sätt som de gjorde då pandemin
utbröt i mars.
I ett mötesrum på Norges folkhälsoinstitut i Oslo, med
utsikt långt upp till Holmenkollen, beskrev Camilla
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Stoltenberg i våras hur Norge kommit snabbt ur
startblocken när viruset började få allmän spridning.
Norge begränsade snabbt arrangemang till högst 500
personer och publik förbjöds vid skidtävlingarna i
Holmenkollen. Samma helg i mars genomförde Sverige
finalen i Melodifestivalen i Friends arena inför
tiotusentals åskådare.
Sedan början av pandemin har det svenska
tillvägagångssättet varit mer tillbakalutat än det
norska.
I Norge upptäcktes under den första fasen av
pandemin 10–15 procent av alla smittade, säger
Camilla Stoltenberg. I den andra fasen från sommaren
till hösten påträffades runt 45 procent.
– Och nu räknar vi med att vi upptäcker 60–65
procent. Så det är positivt. Norge har sett en nedgång i
antalet nya smittade med cirka 50 procent mellan
vecka 1 och vecka 3 i år, fortsätter hon.

Införandet av det strikta norska coronareglementet har
inte skett utan kritik, från till exempel Oslos
restauranger och uteliv, där alkoholservering länge har
varit totalt förbjuden.
Och nu gäller det den brittiska virusvarianten.
– I Norge ökar vi kapaciteten för sekvensering kraftigt
för att upptäcka nya varianter av viruset. Men för
hanteringen är det viktigare att smittspåra och sätta i
karantän. Situationen är ju sådan att man handlar
omedelbart när man får ett positivt test eller symtom,
oavsett om det är den vanliga varianten eller den
brittiska eller andra, påpekar Camilla Stoltenberg.
Det finns väl många fall av den brittiska mutationen i
Sverige också?
– Det gör det helt säkert, säger hon.
Minst 95 påträffade fall i 14 av Sveriges 21 regioner, löd
en sammanfattning den 27 januari. Men
detaljrikedomen med hur situationen beskrivs tycks
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mindre i Sverige än i Norge. Arbetet som läggs ned i
Norge verkar vara av ett annat slag.

04 Åter okej att kramas
på äldreboenden i
Norge

Fast virusvarianten kommer kanske ändå att få stor
spridning. Har åtgärderna så avgörande betydelse då?
– Vi menar att det har stor betydelse. Vi anser att om
man får en snabb spridning så finns risken att väldigt
många blir sjuka och behöver sjukvård samtidigt. Den
här varianten tros inte ge större risk för allvarlig
sjukdom, men problemet är att många fler blir sjuka på
samma gång.
Alla de strikta åtgärderna, påpekar Camilla
Stoltenberg, har sin grund i fruktan för de nya
mutationerna,
Insatserna verkställs för att få en översikt över
situationen.
– Och ytterst för att vi ska vara säkra på att kunna
handla tillräckligt tidigt om en situation uppstår med
risk för en okontrollerad och väldigt snabb
smittspridning, säger hon.
Torbjörn Petersson
torbjorn.petersson@dn.se

Norge lyfter det generella besöksförbudet på
äldreboenden från nästa vecka. Detta sedan de
flesta boende har fått sin andra vaccindos.
– Många har längtat efter en kram och nu blir
det tillåtet att kramas på äldreboendena igen,
säger hälsominister Bent Høie på den norska
regeringens pressträff på onsdagen.
Från och med måndag behöver inte boende som fått
båda vaccindoserna hålla avstånd från besökare som
har vaccinerats. De kan också ha nära kontakt med
besökare som inte har vaccinerats, men det bör vara
människor från en liten grupp.
– Vi hoppas att vaccinet hindrar dem som har
vaccinerats från att sprida smittan vidare, men vi vet
inte säkert. Därför måste vi fortsätta vara försiktiga.
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Men när boende har vaccinerats behöver
äldreboendena inte begränsa besöken, såvida det inte
blir så trångt att det blir svårt att hålla avstånd till dem
som ska hållas avstånd till, säger Bent Høie.

debatt. Enligt justitieministern Monica Maeland är det
inte aktuellt att införa ett utegångsförbud nu, men
regeringen vill veta hur de lagliga möjligheterna ser ut.

Smittspridningen i Norge har minskat kraftigt under
årets första månad. Från vecka ett till vecka fyra rör det
sig om en nedgång på 59 procent, enligt
Folkhälsoinstitutet. Just nu registreras de flesta nya
fall i Oslo och Viken. Även inläggningarna på sjukhus
har mer än halverats jämfört med situationen vid
årsskiftet.

Norge har drygt 63 500 bekräftade fall av covid-19. 568
personer har avlidit i sviterna av virussmittan.
Mia Holmgren
mia.holmgren@dn.se
Juan Flores
juan.flores@dn.se

Oron for den brittiska mutationen gör dock att Norge
ligger kvar med stränga restriktioner. Norges gränser
är stängda för alla som inte är bosatta i landet, med
några få undantag. Utländska medborgare med
arbeten som anses som samhällsviktiga släpps dock in,
däribland en stor grupp svenskar och finländare som
jobbar inom vården.
Regeringens pågående utredning om möjligheten att
införa utegångsförbud har lett till en omfattande
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04 Danmark på väg att
införa digitala
coronapass
Danmark hoppas bli ett av de första länderna i
världen som inför ett digitalt coronapass. Om
tre, fyra månader kan passet, som visar om
innehavaren blivit vaccinerad mot covid-19,
vara på plats, enligt regeringen.
Tillförordnad finansminister Morten Bødskov (S)
beskriver det som ett extra pass, som man kan ha i sin
mobiltelefon för att bevisa att man fått vaccinet.
– Det handlar om att vi som land utnyttjar de
teknologiska fördelar vi har. Vi kan bli bland de första i
världen som har det och kan visa det för resten av
världen, säger han.
Men en annan form av vaccinationsdokumentation ska
vara möjlig att få redan i slutet av februari. Då ska det
nämligen bli möjligt att se att man blivit

färdigvaccinerad på en hemsida som drivs av den
danska Sundhedsstyrelsen.
När formerna är helt utarbetade ska regeringen och
näringslivet diskutera hur det digitala passet ska kunna
användas. Bødskov säger att smittoläget i Danmark
blir avgörande.
Förhoppningen är att vaccinationsintyg, eller så
kallade pass, ska bidra till återöppnandet av det danska
samhället och vara till hjälp för exempelvis näringslivet
och kulturen. Tillförordnade finansministern beskriver
passet som en ”extra trygghet” när Danmark öppnas
ytterligare.
Beskedet kommer efter önskemål som framförts av
näringslivsorganisationerna Dansk industri och Dansk
Erhverv.
– Genom att använda vårt digitala försprång så kan vi
öppna för resor och deltagande i kulturlivet i Danmark.
Vi kommer att ha glädje av coronapasset i många år
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framöver, säger Lars Sandahl Sørensen, chef för Dansk
industri.
Island började i januari att dela ut särskilda
passhandlingar till medborgare som har vaccinerat sig
mot coronaviruset, för att de ska få större möjligheter
att resa utomlands. Dessa kan beställas via
hälsodepartementets hemsida.
Flera turistländer inom EU hoppas på att ett slags
vaccinpass eller vaccinintyg ska kunna införas för att få
fart på resandet igen, och diskussioner kring detta
pågår.
När frågan var uppe i en interpellationsdebatt i den
svenska riksdagen under tisdagen sade socialminister
Lena Hallengren (S) att det är angeläget att ett
vaccinationsintyg ska finnas på plats så fort som
möjligt.
TT Ritzau

04 Anna-Lena Laurén:
Förljugenheten är en
pelare i Putins system
Moskva. Ryska rättegångar är ofta mycket
svåra att följa med i. Det beror på att statliga
tjänstemän i Ryssland har lärt sig att tala
obegripligt för att dölja att de ljuger.
KOMMENTAR. Någonting som kännetecknar
diktaturer är att dess hantlangare aldrig kan uttrycka
sig begripligt. Som journalist för en oberoende tidning
är det inte så ofta jag behöver sitta och lyssna på
mumbojumbon, några längre stunder i alla fall.
Men när Putins motståndare dras inför rätta är jag
tvungen. I tisdags under rättegången mot
oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj satt jag på en
stenhård bänk i flera timmar och spetsade öronen för
att kunna uppfatta ens en bråkdel av den
värsta quatsch – struntprat – man kan föreställa sig.
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Den levererades av kapten Aleksandr Jarmolin,
representant för den ryska fängelsemyndigheten. Han
försökte förklara varför en person som blivit förgiftad
av nervgift och ligger i koma bryter mot lagen om han
inte anmäler sig till myndigheterna.

utan att säga en enda meningsfull sats. Att ljuga lika
naturligt som man köper en limpa bröd i affären.
Aleksandr Jarmolin kunde inte bevisa varför
oppositionsledaren Aleksej Navalnyj borde ha dykt upp
hos myndigheterna varannan måndag medan han låg i
koma. Däremot tog det inte längre än två timmar för
honom att få åhörarna att vilja skjuta sig med en kula
för pannan.

Som ni förstår går den saken inte att förklara. Alla
människor utrustade med sinne för rimlighet förstår
att det är omöjligt. Det förstod även kapten Jarmolin.
Men han hade fått ett uppdrag, och han gjorde så gott
han kunde.

Förljugenheten var en pelare i det sovjetiska systemet.
Det är den även i Putins system. Den som arbetar inom
det ryska rättsväsendet måste lära sig att bortse från
det rimliga.

Det vill säga: Han lät som en repig gammal
grammofonskiva, som hade hakat upp sig. Förmågan
att rada ord efter varandra utan varje logiskt
sammanhang är ett arv från kommunismen.
Under sovjetdiktaturen kunde tjänstemannens liv
hänga på förmågan att tala utan att säga något. Att
fylla varje samtal med en störtflod av irrelevanta
detaljer och oväsentligheter. Att trötta ut
motståndaren genom att oupphörligt tala, tala och tala,

Kapten Jarmolin är inte ensam. Jag bevittnade en
exakt likadan tjänsteman då jag följde rättegången i
Groznyj mot människorättsorganisationen Memorials
aktivist Ojub Titijev 2018. Rättegången var lika
fingerad som den mot Navalnyj. Polischefen som
försökte bevisa att Titijev hade haft droger i sin bil var
lika obegriplig – och samtidigt nästan rörande tafatt –
som kapten Jarmolin.
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Även tjänstemän inom Putins system är nämligen
människor. De har förmåga att känna skam, även om
detta kan vara svårt att tro vid första anblicken. Någon
annan förklaring kan inte finnas till varför de gör allt
för att ingen ska höra vad de säger.

Jag frågade en rysk kollega på samma bänk om hon
kunde höra vad Jarmolin sade.
– Nej. Den enda som går att förstå är Navalnyj.
Anna-Lena Laurén

Medan Navalnyj talade tydligt och klart från sin
glasbur mumlade Jarmolin bakom sitt munskydd.
Medan Navalnyj tittade ut över hela salen medan han
pratade stirrade Jarmolin ned i bordet. Navalnyjs
advokater glömde aldrig att sätta på mikrofonen och
talade högt och tydligt så att deras ord fyllde salen.
Jarmolins röst var så svag att orden inte gick att
uppfatta och upprepade gånger lät han bli att sätta på
mikrofonen.
Om kapten Jarmolin hade fått bestämma hade
rättegången inte hållits alls. Därför att hur inkörd han
än är i Putinregimens sätt att fungera så var det
uppenbart att han visste att han ljög – och att han
skämdes.
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04 Aung San Suu Kyi
kan få tre års fängelse
Peking. Myanmars politiska ledare Aung San
Suu Kyi häktas fram tills 15 februari och
riskerar tre års fängelse – anklagad för att ha
importerat bland annat walkie-talkies.
Samtidigt växer ilskan mot militärkuppen i
Myanmar. Vid flera sjukhus vägrar
vårdpersonalen att arbeta i protest mot
militärstyret.
Anklagelsen om att Aung San Suu Kyi illegalt har
importerat kommunikationsutrustning är det senaste,
något bisarra draget från landets militärer som i
måndags chockade invånarna med en kupp, bara
timmarna innan det parlament som valdes i november
skulle tillträda.

ska ha gjorts efter att hennes hem i huvudstaden
Naypyidaw genomsökts av polis. Polisen hävdar att
utrustningen importerats olagligt och utan tillstånd.
Ett brott som kan ge upp till tre års fängelse, enligt
New York Times.
Samtidigt anklagas den bortförda presidenten, Win
Myint, för att ha stridit mot regelverket i Myanmar
genom att ha kampanjat inför valet i november. Ett val
som Aung San Suu Kris parti NLD vann med stor
marginal och som militären, utan bevis, hävdar var
omgärdat med fusk.
De flesta av Myanmars invånare känner sig nu fast i en
allt för välbekant situation. Militären satt vid makten i
årtionden fram tills 2015 då fria val hölls. Nu är den
tillbaka och invånarna är frustrerade.
Hittills har det visserligen varit relativt lugnt på
gatorna sedan kuppen, delvis på grund av att
utegångsförbud råder på kvällen till följd av covid-19.

Enligt polisrapporten anklagas Aung San Suu Kyi för
att ha importerat minst tio walkie-talkies. Upptäckten
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Men missnöje har börjat manifesteras på andra sätt.
Under onsdagen slutade flera sjukhusanställda att
arbeta och protesterade genom att hålla tre fingrar i
luften, en gest från Hungerspelen som har kommit att
bli symbol för proteströrelser världen över.
Enligt den nybildade organisationen Myanmar
Disobedience Movement deltar läkare vid 70 sjukhus i
30 städer i protesterna.

det på att Kina, en av fem medlemmar i rådet, inte ville
ställa sig bakom det. Kina har uttryckt sig vagt om
kuppen och uppmanat Myanmar att lösa de
”meningsskiljaktigheter” som finns i landet.
Kina är tillsammans med Indien, som har fördömt
kuppen, den största ekonomiska spelaren i Myanmar.
Marianne Björklund

De anklagar militären för att sätta sina egna intressen
framför bekämpningen av covid-19, som dödat över 3
100 människor i Myanmar, och kräver att Aung San
Suu Kyi släpps fri.
Flera kampanjer för att med civil olydnad visa sitt
missnöje med militären pågår nu i sociala medier.
Under tisdagskvällen samlades människor i fönstren i
Myanmars största stad, Rangoon, och slog kastruller
mot varandra.
Kuppen får massiv kritik från länder i väst. Men när
FN:s säkerhetsråd försökte enas om ett uttalande föll
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Om deras överklagan misslyckas upphör kanalens
sändningsfrekvens och Klubradio degraderas till en
kanal som enbart sänder sina program via internet. En
sådan utgång anses, enligt International press
institute, vara en stor seger för premiärminister Viktor
Orbáns konservativa regering i sin ett decennium långa
kampanj för att utplåna kanalen.

04 Ungersk radiokanal
riskerar att stängas
Ungerns enda oberoende radiostation riskerar
nu att förlora sitt sändningstillstånd om inte
deras senaste begäran om tillfällig licens går
igenom, rapporterar International press
institute.

I ett tidigare uttalande meddelade radiokanalen att den
inte tänker acceptera att bli nedtystade. ”Vi kommer
att använda alla möjliga medel för att bekämpa
mediemyndighetens beslut”, sa kanalen enligt
nyhetsbyrån AP.

Rättegången kring radiokanalen Klubradios
sändningstillstånd inleds den 9 februari i en domstol i
Budapest.
Den ungerska mediemyndigheten, som är utsedd av
det regerande partiet Fidesz, beslutade tidigare i höstas
att inte förlänga Klubradios tillstånd. Enligt
motiveringen har radiokanalen vid två tillfällen brutit
mot medielagen genom att inte lämna information om
dess programinnehåll. Uppgifterna har tillbakavisats
av Klubradio.

Ungern rankas på 89:e plats av 180 i organisationen
Reportrar utan gränsers årliga pressfrihetsrankning.
Det är något sämre än länder som Haiti och Sierra
Leone, och sämst bland EU:s medlemsländer.
Mohamed Yussuf
mohamed.yussuf@dn.se
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04 Niklas Ekdal:
Därför är fängelsedomen mot Aleksej
Navalnyj en fråga för
hela världen
”Sanningen ska göra er fria.” Aldrig har bibelordet
varit mera revolutionärt än i Ryssland 2021. Den
osannolikt modige Aleksej Navalnyjs match mot den
osannolikt cyniske Vladimir Putin är framför allt en
match mellan sant och falskt.
Tsaren kan förgifta oppositionsledarens kalsonger.
Han kan kasta honom i fängelse, låta batongerna vina
över demonstranter, pumpa alternativa fakta i statens
alla kanaler. Den sanning som Navalnyj släppt loss om
elitens korruption går inte att låsa in.
Dramat i Moskva är lika episkt som det i Washington
för en månad sedan. Två akter i samma pjäs,

med illusionen i huvudrollen. Ett misslyckat
kuppförsök och ett lyckat frihetsförsök.
För enkelhets skull brukar vi säga att allt handlar om
demokratin, men detta går djupare än så. Charaden
”en man, en röst, en gång” har aldrig ändrat något,
särskilt inte i Ryssland. En sann
verklighetsuppfattning ändrar allt.
Vintern 1993 reste jag i sällskap med valövervakare på
den ryska landsbygden. Kallt, dystert, i skarven mellan
frihetens löften och den ekonomiska chockterapins
realiteter. Vid vägkanten såldes bensin och vodka i
plastflaskor, samma literpris.
Trots snöyra drog Rysslands första fria val mycket folk
till vallokalerna, men där blev de ofta lurade.
Politruker instruerade om rätt alternativ, alltså Boris
Jeltsin. På väggarna hängde valsedlar med
regeringspartiet förkryssat. Döda själar i röstlängderna
väcktes till liv för att göra sin plikt. När valdeltagandet
riskerade att hamna under 50-procentsgränsen
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bussades motvilliga åldringar, värnpliktiga och
funktionshindrade in.
Valet var riggat för att leverera makten åt Jeltsins
”liberaler”. Valobservatörerna från väst tonade ner
kritiken, eftersom alternativet till alkoholisten som
sänkt Sovjetunionen var nationalism, kommunism och
kaos.
Inte ens under Rysslands friaste tid stod sanningen
högt i kurs. Demokrati i västlig mening kom att
förknippas med förödmjukelse och fattigdom. Tunga
minnen av 1991, 1941 och 1917 – ögonblick när det
väldiga landets öde stått och vägt – blev Vladimir
Putins trumfkort.
Olja och gas gjorde resten. Lillefars fasta hand fick
något att dela ut. Men efter tjugo år av kleptokrati och
desinformation inträder nu en ny fas. Det beror inte
främst på sjunkande råvarupriser, utan på höjda
insatser i kampen om sanningen.

Putin är en Donald Trump utan motkrafter. Han njuter
av att ljuga, därför att lögnen verkar som effektivast
när den är uppenbar. Bakom självförtroendet finns en
lika uppenbar övertygelse om att historien är på hans
sida.
”Vi ska begrava er”, sade Sovjetledaren Nikita
Chrusjtjov till den fria världen 1961. Hans hopplösa
kommunism hade ingen chans att infria löftet. Sedan
2016 har vi dock blivit varse en annan nygammal kraft
som faktiskt kan göra jobbet.
Putins KGB-tricks är den felande länken mellan
ortodox mystik och ett internet där sanningen flämtar
efter luft under trycket av suggestion och
konspirationsteorier. Bildens, ikonens triumf över
ordet.
Vi trodde naivt att friheten skulle sprida sig från väst
till öst. När den amerikanska demokratin sånär krossas
av en president med Fox News som informationskälla
och Twitter som megafon är det snarare en kulturell
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import åt andra hållet. Turkiet, Ungern, Polen framstår
som brygga.
Ingenting är sant och allting är möjligt, som
Putinkännaren Peter Pomerantsev uttryckt det.
Naturligtvis kan inte hela bakslaget för upplysningen
skyllas på Ryssland, en republik vars ekonomi är lika
stor som Nordens, där det bor ungefär lika många
invånare som längs Nilen.
Kampen mot lögnen är universell. Det dramatiska med
Ryssland är att den utvecklats till ett nollsummespel.
För Putin och hans klienter står valet mellan en
ålderdom i finkan, eller på något slott med ett harem
av prostituerade. Inget mellanläge, inget att förlora.
Rysslands geopolitik och tusentals kärnvapen är
viktiga nog, men viktigast är slaget om sanningen. Det
pågår i Washington, London och Stockholm lika väl
som i Moskva.
Aleksej Navalnyjs sak är vår i mer än ett avseende.

05 Kvinna från
Sverige utreds för
krigsbrott och
äktenskapstvång
Göteborg. Kvinnan reste till ISkontrollerade områden i Syrien med sin
man och fem barn.
Hon återvände med två barn och menar i
en färsk rättsprocess att barnen har levt
ett normalt liv i det krigshärjade
området.
Men bilder som SVT har publicerat visar
på något helt annat.

Niklas Ekdal
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De två barnen som kom till Sverige med sin
mamma i december förra året är fjorton
respektive tre år gamla. Båda bedöms av
förvaltningsrätten i Göteborg ha ett stort
vårdbehov.
Enligt domen som DN har tagit del av har det
äldre barnet vid ett tillfälle varit utåtagerande
och slagit sönder inredningen i sitt rum. För
personalen ska hon ha berättat att det var
jobbigt att hela tiden behöva tänka på vad hon
säger. Treåringen beskrivs som glad men rädd
för fysisk kontakt. Hon ska även vara rädd för
män i familjehemmet där hon är placerad och
har uttryckt oro för militärer. Nu har båda
omhändertagits enligt LVU.
Kvinnan är uppvuxen i Västsverige och åkte,
enligt domen i förvaltningsrätten, till Syrien år
2013 med sin man och sina barn. Hon ska ha
rest dit frivilligt för att ansluta sig till

terrornätverket IS, något som bekräftats av
Säpo. Hon misstänks också ha gift bort sin
dotter när hon var 12 år gammal.
Anklagelserna tillbakavisas av kvinnan. Hon
berättar i stället att hon lurats till ISkontrollerade områden av sin man. Hon säger
också att hon aldrig har gett uttryck för
våldsbejakande extremism och att hon inte
sympatiserat med IS.
Livet med barnen i Syrien beskriver hon som
normalt och säger att de har fått sina behov
tillgodosedda. Hon upplever inte heller att
barnen ska ha påverkats fysiskt eller psykiskt av
att de bodde nära krigsområden.
Men fotografier som SVT Nyheter har
publicerat ger en annan bild. I dessa ses
kvinnans minderåriga barn, iklädda
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militärkläder, hantera vapen. En av sönerna
uppges posera bredvid en lemlästad kropp.
Enligt uppgifter till SVT har kvinnans söner
redan som minderåriga fått strida för IS och två
av dem ska ha mist livet.
Förvaltningsrätten ifrågasätter kvinnans
redogörelse och tar fasta på det att hon under
alla år i de IS-kontrollerade områdena aldrig
har bett svenska myndigheter om hjälp trots att
hon haft tillgång till telefon och internet.
Hon ska inte heller ha larmat sin familj förrän
hon frihetsberövades av turkisk polis.
Genom att ta sina barn till ett krigsområde,
menar rätten, har kvinnan visat på stora brister
i föräldraförmågan. Dessutom anser man att det
fortfarande finns en risk att kvinnan
sympatiserar med IS och har för avsikt att
återvända.

Kvinnan utreds också för krigsbrott och
äktenskapstvång, enligt Reena Devgun, åklagare
vid riksenheten mot internationell och
organiserad brottslighet, som leder
utredningen.
– Jag kommenterar inte misstankarna eller
utredningen närmare. Utredningen pågår och
jag kan inte i dag lämna besked om åtalsfrågan,
säger hon till DN.
Hon har fått se SVT:s bilder från familjens liv i
Syrien och påminner i ett pressmeddelande om
att den typen av material kan vara värdefullt i
svenska utredningar.
– Finns det personer som har tillgång till sådant
material så uppmanar jag dem att överlämna
det till polisens särskilda utredningsgrupp för
krigsbrott. Man kan göra det anonymt, säger
hon.
Marina Ferhatovic
marina.ferhatovic@dn.se
196

05 Kinesiska
regimens
uppmaning inför
nyåret: Res inte
Peking. De senaste veckorna har Kina
upptäckt runt 100 smittade i covid-19 per
dag. Det är lågt i ett land med en
befolkning på 1,4 miljarder invånare.
Men regimen vill till varje pris undvika
en ny nedstängning av samhället. Därför
uppmanas människor att inte resa under
kinesiska nyåret – högtiden som brukar
kallas för världens största
folkförflyttning.

”Res inte.” Det budskapet trummar den
kinesiska regimen in inför den kinesiska
vårfestivalen som inleddes i torsdags och pågår i
flera veckor. Höjdpunkten inträffar den 12
februari när vi enligt det kinesiska horoskopet
lämnar råttans år och går in i oxens.
Banderoller är uppsatta i Peking med varnande
meddelanden som ”du kan smitta dina
föräldrar” och arbetsgivare uppmanas erbjuda
sina anställda bonusar om de väljer att stanna.
Att firandet ställs in är ett bakslag för Kinas
nära 300 miljoner migrantarbetare. Det
kinesiska nyåret, Chunyun på kinesiska, är för
många enda gången på året som de kan resa
hem och träffa sin familj.
Men ett antal klusterutbrott i Kina har väckt oro
hos myndigheterna om att nyårshelgen blir ett
superspridarevenemang.
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– Det här blir första gången någonsin som jag
inte firar nyår med mina föräldrar.
Det säger Zhang Cheng, 22, som kommer från
den norra provinsen Heilongjiang, en av de
hårdast drabbade av det senaste utbrottet.
Att stanna i Peking där hon arbetar på ett
försäkringsbolag var inget lätt beslut. Hon
kommer att gå miste om de ”röda paket”, kuvert
med pengar, som traditionellt delas ut till yngre
familjemedlemmar vid nyår och hon saknar sin
familj. Men hennes mamma övertygade henne
om att inte resa.
– Min pappa ville att jag skulle åka hem ändå.
Men min mamma som är läkare bestämmer och
hon tyckte att jag skulle stanna i Peking. Om jag
hade åkt hem hade jag ändå inte kunnat träffa
henne eftersom situationen på sjukhuset som
hon jobbar på är ganska allvarlig.

Zhang Cheng och hennes kollega Yu Weitao
arbetar på ett försäkringsbolag. Yu Weitao från
provinsen Shandong i östra Kina tycker att han
har ett ansvar att inte förvärra
smittspridningen.
– Jag kommer kanske att vara lite ledsen på
själva nyårsafton. Men det är viktigt att inte
riskera att smitta andra.
Hans ord uppskattas säkert av myndigheterna
som med piska och morötter försöker få
människor att stanna där de är.
De som trots allt reser måste uppvisa ett högst
sju dagar gammalt covidtest. Dessutom krävs av
de flesta att de sitter två veckor i hemkarantän
när de anländer till sin hemstad. Sedan väntar
tuffa kontroller när de återvänder till någon av
de storstäder där de arbetar.
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Åtgärderna har införts efter att antalet nya
smittade i Kina de senaste veckorna varit runt
100 per dag. Det är lågt i ett land med en
befolkning på 1,4 miljarder invånare, men fler
än i våras. Och regimen vill undvika en situation
liknande den förra året då i stort sett allt låg
nere. Därför har nu flera städer i de norra
delarna av landet, där smittspridningen är som
störst, isolerats. Myndigheterna genomför
masstester så fort något fall upptäcks.
Samtidigt erbjuder flera städer och företag
bonusar till de som väljer att inte resa. I
provinsen Zhejiang får exempelvis alla migrantarbetare som väljer att stanna 1 000 yuan,
motsvarande 1 300 kronor. Företag lockar med
subventionerad mat och aktiviteter på orten –
som gratis vinterläger för barnen. Andra ger
subventionerade hälsokontroller. Det kan vara
lockande för migrantarbetare som inte får

skriva sig i städerna där de arbetar, och därför
går miste om välfärdsförmåner som
subventionerad vård och arbetslöshetsförsäkring.
Zhou Rum sitter på sin resväska i vårsolen
utanför järnvägsstationen i centrala Peking och
surfar på mobilen. Hon tillhör dem som trotsar
myndigheternas uppmaning och reser hem till
sina föräldrar i Liaoning i nordöstra Kina ändå.
Väl på plats kommer hon att tvingas sitta i
hemkarantän i två veckor och inför resan har
hon tvingats testa sig för covid-19.
De hårdare restriktionerna fick henne att tveka.
– Men jag har inte varit hemma på ett år och det
här är enda chansen jag har under året att träffa
min familj.
Hur det blir när hon kommer tillbaka till Peking
där hon är lärare för autistiska barn är osäkert.

199

– Allt är ett enda stort frågetecken. Jag har
ingen aning om hur situationen i Peking och på
skolan kommer att se ut när det är dags att åka
tillbaka, så jag har inte köpt någon returbiljett
ännu.

resor in i hela landet. Men flera hundra miljoner
hann åka, vilket förmodligen bidrog till att
sprida viruset som sedan dess flugit över hela
jorden och tagit över två miljoner människors
liv.

I normala fall skulle folk vid den här tiden på
året ha knuffat sig fram på järnvägsstationen
med händerna fulla av kassar med presenter.
Men i år ekar det stora torget utanför stationen
ödsligt tomt. Ett hundratal resenärer drar sina
rullväskor mot ingången. Antalet vakter och
sopgubbar är nästan lika många. Det kinesiska
transportministeriet räknar med att antalet
resor över nyåret blir 1,2 miljarder, 60 procent
färre än 2019.

– Flera av mina kollegor väljer att inte åka hem.
De är rädda för att de blir fast i sin hemby om
Peking skärper restriktionerna, säger frisören Li
Songran, 20, från provinsen Liaoning.

Det är andra året i rad som det traditionella
nyårsfirandet ställs på ända. Förra året stängde
elvamiljonersstaden Wuhan ner bara några
dagar innan nyårsafton. Kort därefter ställdes

Själv kunde Li Songran, som flyttade till Peking
för sex månader sedan, inte motstå föräldrarnas
tjat om att han skulle åka hem. Det var ovanligt
lätt att få biljett, konstaterar han. Han räknar
med ett annorlunda nyårsfirande.
– De säger ju att vi inte ska samlas i större
grupper så några större fester blir det nog inte.
I sociala medier är en del migrantarbetare
upprörda över att nyårsfirandet tas ifrån dem.
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Redan sedan tidigare känner de att de
behandlas som andra klassens medborgare, nu
klagar de på att de drabbas av hårdare regler än
de som är födda i storstäder. Restriktioner för
de som reser till mindre städer på landsbygden
är hårdare än för dem som åker till storstäder.
En del är dock lättade över att ha en anledning
att inte åka hem. Nyårshelgerna kan också
innebära en press på unga från föräldrar som
frågar när de ska gifta sig.
– Det är en tradition att kinesiska föräldrar
tjatar om giftermål. Men själv tycker jag inte det
är så konstigt att vara ogift, säger Yu Weitao,
38.
Kina har fått kritik för att ha reagerat för sent
när de första fallen i covid-19 upptäcktes i
Wuhan. Regimen hindrade länge experter från
Världshälsoorganisationen, WHO, att komma

till landet och undersöka virusets ursprung.
Först för två veckor sedan landade ett team från
WHO i Wuhan och på torsdagen släpptes de ut
ur sin karantän.
Zhang och Yu är försiktiga att uttala sig om
kritiken.
– Det är svårt att veta hur det startade. Det enda
vi vet är att det är lugnare nu och att fler och fler
får vaccin. Det är positivt, säger Zhang.
Om de kan åka hem till nyår som vanligt nästa
år vågar de inte säga bestämt.
– Jag hoppas det. Men eftersom det har hänt en
gång kan det hända igen. Det är bara att gilla
läget. Man måste sätta det i perspektiv också.
Det är inte så synd om oss som inte kan åka
hem jämfört med dem som ligger sjuka i covid,
säger Yu.
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Marianne Björklund
FAKTA. TRE MILJARDER RESOR NORMALT

Den 12 februari går vi enligt det kinesiska
horoskopet in i oxens år.
Vanligtvis brukar 3 miljarder resor göras
veckorna kring nyår.
I år räknar transportministeriet med att antalet
resor blir runt 1,2 miljarder. Det är 60 procent
färre än 2019 och ungefär lika många som förra
året när nyåret inföll precis innan utbrottet av
covid-19 skedde i Wuhan.

05 Navalnyjs
allierade
anklagas för
brott
Ryssland. Ryska myndigheter anklagar juristen
och regimkritikern Ljubov Sobol – som står
oppositionsledaren Aleksej Navalnyj nära – för
att ha brutit mot pandemireglerna genom att
uppmana till protester förra månaden. Det
uppger hennes advokat.
Fallet mot Sobol är del i en kampanj som
bedrivs mot Navalnyjs anhängare efter att de
manat till landsomfattande demonstrationer i
protest mot gripandet av honom. Över 10 000
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personer har gripits under de senaste veckornas
protester, bland dem Ljubov Sobol. I tisdags
omvandlades Navalnyjs tidigare villkorliga dom
för förskingring till 3,5 års fängelse.
TT-Reuters

05

Demokratikämpe
mördad i Libanon
Libanon. Demokratiaktivisten och journalisten
Lokman Slim – en framstående kritiker av
shiarörelsen Hizbollah – har blivit mördad i
Libanon. 58-årige Slims döda kropp upptäcktes
i en bil i södra Libanon på torsdagen, med fyra
skotthål i huvudet och ett i ryggen. Som en
ledande sekulär shiaröst blev Lokman Slim ofta
föremål för kritik, och hot, för sin kritiska
hållning gentemot Hizbollah.
TT-AFP
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05 Skadestånd
efter
dammkatastrof

Skadeståndssumman motsvarar nästan 60
miljarder kronor.
TT-AFP-Reuters

Brasilien. Gruvjätten Vale har gått med på att
betala ett mångmiljardbelopp i skadestånd till
följd av dammkollapsen i Brasilien för två år
sedan, där omkring 270 människor omkom.
Just dessa pengar ska bidra till att rädda
naturen i flodvågens spår.
Det var i Brumadinho som dammen kollapsade
och en enorm våg av vatten, lera och slagg
sköljde fram över dalen nedanför. Vid sidan av
det stora antalet döda beskrivs det som den
värsta miljökatastrof som skett i Brasilien.
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05 Saudiska
05 Ryskt plan
biografer stängs störde
grannland
Saudiarabien. Biografer stängs och restauranger
får inte längre servera mat till sittande gäster.
De tillfälliga åtgärderna införs i ett försök att
bromsa den ökade spridningen av
coronaviruset.
Landet har registrerat nästan 369 000 fall av
covid-19 och närmare 6 400 döda.
Vaccinationskampanjen inleddes den 17
december.
TT-AFP

Estland. Ett militärt ryskt fraktflygplan flög in i
estniskt luftrum på onsdagsmorgonen. Estland
har kallat upp Rysslands ambassadör i Tallinn
och protesterat.
Planet var av typen Iljusjin Il-76 och uppehöll
sig i någon minut över ön Stenskär i Finska
viken, utan kontakt med estnisk flygledning.
Moskva förnekar kränkningen.
TT
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05 Taylor
Greene ses som
säkerhetshot av
demokrater

Det är där hon auktionerat ut sitt
halvautomatiska favoritvapen. Hon har dragit i
gång en ”gräsrotsarmé” för att ”stoppa
valstölden” och ställa Joe Biden inför riksrätt.
Och nu har hon fått supportrarna att donera 175
000 dollar för att bekämpa den ”radikala
demokratiska mobben” och försvara hennes
plats i representanthuset.

Republikanska politiker varnade redan
under valrörelsen för vad ”QAnonkandidaten” Marjorie Taylor Greene
skulle göra i kongressen. Nu ser
demokraterna henne som ett
säkerhetshot, och vill göra henne i stort
sett maktlös. Men själv har hon inga
planer på att ”backa”.

”Vi kommer aldrig backa. Vi kommer aldrig ge
upp!”, skrev Marjorie Taylor Greene på Twitter i
natt. Flödet är nu, som ofta tidigare, fullt med
krigsmetaforer, konspirationsteorier kring
valresultatet och direkta personangrepp på
demokrater.

När Marjorie Taylor Greene är satt under press
vänder hon sig alltid till följarna på nätet.

Men på torsdagen backade hon, om än lite. I ett
försvarstal inför representanthuset, som då
skulle rösta om hennes framtid, distanserade sig
Taylor Greene från en rad av sina påståenden
som hon uppgav tillhörde det förflutna, bland
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annat att flera skolskjutningar aldrig ägt rum
utan varit iscensatta och att det inte var ett
flygplan som flög in i försvarshögkvarteret
Pentagon den 11 september 2001.

Demokratiska politiker anklagar henne, som
alltid bär vapen, för att utgöra ett direkt hot mot
deras säkerhet. ”En fiende på insidan av
representanthuset”, som talmannen Nancy
Pelosi beskriver det. Republikanerna, däremot,
tänker inte agera samlat mot partikollegan.

– Skolskjutningar är verkliga och 11 september
har verkligen inträffat, sa hon nu.
– Jag har inte sagt något sådant sedan jag
valdes till kongressen, det tillhör det förflutna,
sa Marjorie Taylor Greene som valde att
beskriva sig om en djupt troende.
Flera kritiker har påpekat att Taylor Greene
aldrig tagit tillbaka sina uttalanden eller bett om
ursäkt.
På torsdagen amerikansk tid, vid denna
upplagas pressläggning, pågick omröstningen
om att utesluta Marjorie Taylor Greene från
kommittéposter i kongressen, bara en månad
efter att hon först svors in som ledamot.

Vapenfetischisten och den tidigare gymägaren
Marjorie Taylor Greene valdes i november till
ny kongressledamot för det 14:e distriktet i
nordvästra Georgia. Huvudbudskapet var:
”100% Pro-Life, Pro-Gun, Pro-Trump”. Hon
stöttades av ultrakonservativa kongressgruppen
Freedom caucus, spenderade omfattade
summor på nätannonsering (däribland på
alternativa plattformen Parler) och stärktes
ytterligare när Donald Trump kallade henne en
”framtida republikansk stjärna”.
Hon blev samtidigt en symbol för en växande
extremism inom det republikanska partiet. Mest
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känd är Taylor Greene under smeknamnet
”QAnon-kandidaten”, eftersom hon vid flera
tillfällen spridit idéer från den högerextrema
konspirationsteorin. QAnon-anhängarna tror
att Donald Trump i hemlighet utkämpar ett krig
mot en satanistisk pedofilring, och ett av
slutmålen är massgripanden och avrättning av
politiska motståndare.
Därtill har Taylor Greene uttalat sig
nedsättande om svarta, judar och muslimer.
Marjorie Taylor Greene har gjort försök att
distansera sig från QAnon och våldsamma
extremister, men det finns starka bevis på
hennes engagemang. Häromveckan framkom
dessutom nya graverande uppgifter om hennes
onlinebeteende: Taylor Greene har exempelvis
uppmuntrat personer i sociala medier som talat
om att mörda demokratiska politiker, däribland
genom att gilla en kommentar som föreslog att

”ett skott i huvudet” var det enklaste sättet att
bli av med Nancy Pelosi.
Inifrån det republikanska partiet hördes på ett
tidigt stadium larmsignaler om vad ett val av
Marjorie Taylor Greene skulle kunna innebära.
Enligt Politico, som granskade Greenes
förflutna, väckte framgångarna under
valrörelsen ”panik” inom republikanska kretsar.
Och hennes huvudmotståndare i primärvalet
förra året, John Cowan, berättar för
Washington Post att han personligen ringde och
varnade Trump-administrationen för att hon
utgjorde en fara för partiet.
Men stödet i hemdistriktet finns kvar och sedan
hon intagit sin plats i kongressen åtnjuter
Marjorie Taylor Greene fortsatt support från
röststarka republikaner, inte minst dem som
ingår i Freedom caucus. En av gruppens
grundare, Ohiorepublikanen Jim Jordan, har
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tidigare slagit fast att Greene är ”precis den
kämpe som behövs i Washington för att stå
tillsammans med mig mot den radikala
vänstern”.
Hugo Lindkvist
hugo.lindkvist@dn.se
Clas Svahn
clas.svahn@dn.se

05 Svenska
Astrid kan få ge
namn åt
Belgiens längsta
vägtunnel
Vägtunneln Leopold II i Bryssel är inte
vacker, men den är trots allt Belgiens
längsta. Nu ska den döpas om och få ett
kvinnonamn. Av 15 förslag finns en
svenska med – drottning Astrid av
Belgien.
Män dominerar namn på gator och torg i
Belgien. Av gatorna i Bryssel bär bara 6,1
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procent ett kvinnonamn. Sedan några år tillbaka pågår därför en feminisering av de
offentliga rummen i huvudstaden. De brittiska
systrarna Brontë får till exempel ett torg
uppkallat efter sig, Place des Soeurs Brontë,
nära den plats där två av dem studerade
franska.
Nu har turen kommit till Leopold II-tunneln,
drygt 2,5 kilometer lång. Kung Leopold II
(1835–1909) är avskydd av många i landet för
grymheterna i Kongo, som länge var hans
personliga koloni. Regelbundet hälls röd färg på
kungastatyer för att illustrera hur blodbesudlad
regenten är. Under Black lives matterdemonstrationerna förra året diskuterades
intensivt om statyer skulle tas bort och om
platser med hans namn borde döpas om.
Så påpassligt att det bland de 15 namn som ska
ersätta Leopold i tunneln i stället finns två

kungligheter som är mycket populära – en är
svenska prinsessan Astrid. Hon gifte sig 1926
med Leopold II:s barnbarn och blev drottning
1934. Astrid omkom tragiskt i en bilolycka bara
ett år senare och efterlämnade tre små barn.
På webbsidan där invånarna kan rösta på
kandidaterna beskrivs Reine Astrid/Koningin
Astrid som en älskad drottning känd för sin
stora empati och sitt arbete med välgörenhet.
Den andra kungligheten bland kandidaterna är
Astrids företrädare, den konstälskande
drottning Elisabeth. Hon hade smeknamnet
”drottningsjuksköterskan” för sina insatser med
att vårda skadade under första världskriget.
Konkurrensen är hård för drottningarna.
Förutom framstående kvinnor inom kultur,
politik och vetenskap med anknytning till
Belgien och Bryssel finns internationella
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storheter som medborgarrättskämpen Rosa
Parks och Nobelpristagarna Marie Curie och
Wangari Maathai.
Möjligen ligger det drottning Astrid i fatet att
hon redan har flera platser uppkallade efter sig,
både i Belgien och utomlands. Som Koningin
Astridplein i Antwerpen, Parc Reine Astrid i
Charleroi och Place de la Reine-Astrid i Paris.
Och vad är väl en ful biltunnel jämfört med
dem?
Pia Gripenberg

05 President
Zelenskyj
stänger tre
proryska tvkanaler
Den ukrainska presidenten Volodymyr
Zelenskyj har stängt tre av landets tvstationer med motiveringen att de
bedriver ett proryskt propagandakrig
mot Ukraina. Bolagen anklagar Zelenskyj
för att utöva censur och fortsätter att
streama sina program på Youtube och
andra kanaler på nätet.
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Åtgärderna följer på ett presidentdekret från
Zelenskyj, där han inför personliga
straffsanktioner mot den proryska parlamentsledamoten Taras Kozak, som är den nominelle
ägaren till de tre riksomfattande tv-stationerna
Newsone, Kanal 112 och Zik.
Kozaks och hans bolags tillstånd för finansiella
operationer och sändningslicenser är indragna
under fem år framåt.
Åtgärderna riktas mot Kozak personligen, men
han anses allmänt vara en frontfigur för den
verklige ägaren, Viktor Medvedtjuk, en affärsman och politiker med nära band till
Kreml.
I ukrainska mediekretsar finns sedan länge
misstankar om att Kozaks/Medvedtjuks
medieimperium bärs upp genom ekonomiskt

stöd från Kreml. De tre kanalerna utmärker sig
för att torgföra rysk propaganda.
Enligt en lag från 2018 kan sanktioner riktas
mot utländska individer och företag som ägnar
sig åt ”terroraktivitet” som kan hota Ukrainas
suveränitet. De kan också riktas mot ukrainska
medborgare som agerar till förmån för
främmande regeringar.
Zelenskyj skrev på Twitter att de tre tvkanalernas sändningar har stängts därför att de
har rysk finansiering: ”Sanktioner är ett svårt
beslut. Ukraina stödjer starkt yttrandefrihet,
men inte propaganda som finansieras av ett
angripande land som undergräver Ukraina på
dess väg mot EU och euroatlantisk integration.”
Och i en annan tweet skriver han att
”information är i dag ett lika kraftfullt vapen
som stridsvagnar och missiler”.
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En drivkraft bakom Zelenskyjs drastiska åtgärd
är troligen att proryska krafter har ökat sitt
inflytande i Ukraina det senaste året. En av
dessa är just Medvedtjuk, en av Ukrainas
mäktigaste oligarker, med starka band till
ledningen i Ryssland.

Av provästliga medier i Kiev har Medvedtjuk
kallats för ”Rysslands femtekolonn i Ukraina”.
Våren 2014, efter den ryska annekteringen av
Krim, blev Medvedtjuk föremål för USAsanktioner, anklagad för att ha bidragit till att
undergräva Ukrainas självständighet.

Sedan Zelenskyj blev president våren 2019 har
han inte haft några större framgångar med att
komma till rätta med korruptionen, den saggiga
ekonomin och kriget i östra Ukraina.

I valet 2019 vann Medvedtjuk en plats i
parlamentet på partiets lista. Hans parti
förespråkar ändringar i författningen som ger
ökad autonomi åt de ryskkontrollerade
utbrytarrepublikerna i Donetsk och Luhansk
och motsätter sig ett närmande till EU och
Nato.

Det har gett näring åt ett ökat missnöje, som det
av Medvedtjuk ledda proryska partiet
Oppositionsplattformen – För Livet har kunnat
växla in i ökad popularitet. Enligt
opinionsinstitutet Razumkov Centre är partiets
stöd det största sedan 2014, då en folklig revolt
störtade den ryskstödde presidenten Viktor
Janukovytj.

Medvedtjuk sticker inte under stol med att han
är Kremls man. Han har ändå tolererats av
regeringen, bland annat därför att han ofta har
fungerat som en kanal mellan Kiev och Moskva.
Han är också personlig vän till den ryske
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presidenten Vladimir Putin, som är gudfar till
Medvedtjuks yngsta dotter.

ett ”försök att täppa till munnen på dem som
säger sanningen”.

I höstas sade Medvedtjuk i en intervju:

Den internationella reaktionen på tillslaget mot
tv-stationerna har varit blandad.

– Jag säger öppet att vi ska gå samma väg som
Ryssland, att vi måste göra allt för att
återupprätta relationerna.
Från pressfrihetssynpunkt är Zelenskyjs åtgärd
förstås omdiskuterad.
”Vi betraktar beslutet som politisk förföljelse
mot icke önskvärda medier”, förklarade
kanalerna Zik, Newsone och 112 i ett
gemensamt uttalande.
En företrädare för Oppositionsplattformen –
För Livet meddelade att partiet har inlett en
procedur i parlamentet för att ställa Zelenskyj
inför riksrätt. Presidentens beslut, heter det, är

Alexej Pusjkov, politisk kommentator och
ledamot av det ryska parlamentets överhus,
anser att ”Zelenskyj genom att stänga ned
oppositionens tv-kanaler erkänner sin oförmåga
att klara politisk konkurrens”.
Även EU:s utrikesföreträdare Josep Borrell
ifrågasätter nedstängningen. Ukraina har
legitim rätt att försvara sig mot mot utländsk
informationsmanipulation, heter det i ett
uttalande, ”men det får inte ske på bekostnad av
mediernas frihet och måste göras med full
respekt för de grundläggande fri- och
rättigheterna”.
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Däremot har USA inga invändningar. Som vice
president (2009–2017) skötte Joe Biden
relationerna med Ukraina. Sedan han tillträdde
som president har Vita huset starkt betonat
fortsatt stöd för Ukraina.
USA-ambassaden i Kiev skriver på Twitter att
USA ”stödjer sanktionerna för att motverka
Rysslands skadliga inflytande ... i försvaret för
Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.
Vi måste alla samarbeta för att förhindra att
desinformation används som ett vapen mot
självständiga länder”.
Michael Winiarski

05 Protesterna
ökar efter
militärkuppen
Peking. Sången från studentprotesterna
på 1980-talet ljuder återigen i Myanmar
efter måndagens militärkupp. De första
gatuprotesterna har nu synts sedan
kuppen och invånarna uppmanas till civil
olydnad i sociala medier. Militären
svarar genom att stänga ned Facebook
och flera andra sociala medier.
Spänningen tilltar i Myanmar efter måndagens
militärkupp. För tredje kvällen i rad ekade
under torsdagen ljudet av människor som från
sina fönster och balkonger slog i kastrullock i
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Myanmars största stad, Rangoon. I sociala
medier delades filmer där grupper av människor samlats och stämmer in i den sång som
blev symbol för studentprotesterna i Myanmar i
slutet av 1980-talet. Sången hyllar de tusentals
som 1988 dödades av den junta som då styrde
landet.
På torsdagen syntes också de första protesterna
på gatorna sedan militärkuppen ägde rum. I
landets näst största stad, Mandalay, samlades
en liten grupp som skrek: ”släpp våra gripna
ledare nu, släpp dem nu”, innan de fördes bort
av kravallpolis.
Protesterna stör uppenbarligen generalerna
som tog makten i måndags. Nu har de blockerat
Facebook och bland annat Instagram och
Whatsapp. Orsaken, enligt militären, är att
försäkra stabilitet i landet.

Efter kuppen har Facebook varit den vanligaste
plattformen för att koordinera fredliga protester
och dela bilder av dem som utför civil olydnad.
Olika Facebookkanaler har översköljts av bilder
på fredliga protester, som på vårdpersonal med
röda band och tre fingrar i luften, gesten från
”Hungerspelen” som blivit symbol för
proteströrelser i hela världen. Flera av dem
vägrar att arbeta efter kuppen och kräver att
den politiska ledaren Aung San Suu Kyi släpps
fri.
Militärkuppen får skarp kritik från väst och
FN:s generalsekreterare António Guterres
uppmanar i ett uttalande världssamfundet att se
till att kuppen blir ett misslyckande.
– Det är helt oacceptabelt att dra tillbaka
resultatet i valet och folkets vilja, sade Guterres.
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Men FN har svårt att agera med tyngd. Dess
säkerhetsråd med fem permanenta
medlemsländer har misslyckats med att
gemensamt fördöma kuppen. Anledningen är
att Kina vägrar ställa sig bakom ett sådant
uttalande.
Marianne Björklund

05 Iransk
diplomat dömd
till 20 års
fängelse för
terrorplan
En domstol i Antwerpen i Belgien dömde
på torsdagen en iransk diplomat till 20
års fängelse för terrorbrott. Mannen ska
ha transporterat sprängämnen avsedda
för ett bombdåd mot ett möte för iranska
oppositionella i Paris sommaren 2018.
Domen är den första i sitt slag inom EU mot en
iransk regeringsföreträdare sedan den iranska
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revolutionen 1979. Mannen, som vid tillfället
var tredjesekreterare vid Irans ambassad i
Wien, ska i juni 2018 ha fört in delarna av en
bomb – ett halvt kilo av sprängämnet
acetonperoxid och en utlösare – via flyg från
Teheran till Wien, och därefter rest vidare till
Luxemburg.
Där träffade han två iranier, ett äkta par som
planerade att detonera bomben vid det möte
som exilorganisationen Nationella
motståndsrådet (NCRI) skulle ordna i
Villepinte, en förstad till Paris den 30 juni
2018.
Men den belgiska polisen var dem på spåren.
Paret greps i Bryssel. Diplomaten greps kort
därefter av tyska polisen när han var på
semester i Bayern. Eftersom han inte hade
diplomatisk immunitet i Tyskland kunde han
utlämnas till Belgien.

NCRI är en paraplyorganisation för iranska
regimmotståndare som är starkt influerad av
den kultliknande rörelsen Mujahedin-i Khalq
(MEK), eller Folkets Mujaheddin. MEK
bekänner sig till en blandning av marxism och
islam.
Domen mot diplomaten är en påminnelse om
den iranska regimens kopplingar till attentat
utanför landets gränser och som är riktade mot
oppositionella. Det amerikanska
forskningsinstitutet Freedom house publicerade
häromdagen en rapport som redovisar fem
mord eller mordförsök i tre olika länder liksom
två attentatsförsök, alla utförda sedan 2014 och
med misstänkta eller belagda band till regimen i
Teheran.
Det belgisk-iranska paret och en iranier bosatt i
Belgien dömdes i samma rättegång till mellan
15 och 18 års fängelse. Erik Ohlsson
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05 OSstämningen i
Peking lyser
med sin
frånvaro
Nedräkningen till vinter-OS i Peking har
börjat. Men någon OS-feber är det inte
tal om. Covid-19 drar ner humöret och
tveksamma röster undrar om spelen ens
kommer att kunna hållas som planerat.
CHONGLI. Solen gnistrar och himlen lyser blå
i skiddistriktet Chongli, som är en del av OSområdet Zhangjiakou. Här ska en del av

tävlingarna, bland annat snowboardcross och
freestyle-grenarna, hållas under vinter-OS
2022.
Den kinesiska regimen har satt upp som mål att
300 miljoner kineser ska ägna sig åt skidsport
när OS är igång. Men i Yunding märks ingen
explosion av. De som svischar ner för backarna
glider lätt in i nästa lift, utan att köa.
Enligt de jag pratar med är det stor skillnad från
slutet av förra året när det knappt gick att hitta
en tågbiljett från Peking och backarna var fulla
med skid- och snowboardåkare.
– Under september–december var vi
fullbokade. Tågen var fulla och många tvingades
ta bil. Nu är det enkelt att få rum, säger Ren Li
Yuan som jobbar i receptionen för hotellet
Genting Grand, mitt i backen.
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Anledningen är ett utbrott av covid-19 i
provinsen Hebei, som Chongli ligger i, i januari.
Antalet smittade per dag har inte varit särskilt
många. Men Kina tar i med hårdhandskarna vid
minsta lilla utbrott och att ta sig hit från Peking
är nu omgärdat av hårda kontroller.
Alla som reser till Hebei måste sedan några
veckor tillbaka ta ett covid-test högst sju dagar
innan. Koder ska scannas i mobilen vid
ankomsten till järnvägsstationen och vid
ingången till skidområdet. Till det ska läggas ett
otal kontroller av temperaturen.
En del tecken skvallrar om att OS är på gång.
Här finns reklam med de olympiska ringarna
och OS-maskoten, pandan Bing Dwen Dwen
(bing betyder is och dwen dwen representerar
barn), är till salu. Men i stort känns OS långt
borta och Ren är som många andra jag talar

med osäker på om det ens kan hållas enligt
plan.
– Det kanske blir försenat. Världscupen som
skulle hållas här i februari blir ju inte av nu på
grund av viruset. Det blir bara kinesiska åkare
som kan tävla.
Intill Genting Grand håller fem lägenhetshus på
att byggas. Här ska det bli ett mediecenter.
Mellan järnvägsstationen och skidorten har en
av flera OS-byar byggts upp. Fyravåningshusen
där olympierna ska bo är hårt bevakade av
vakter vid alla ingångar. När vi åker förbi en
spärr måste vi också visa upp oss i en
ansiktsigenkänningsapparat och vakter hytter
med näven när jag vill fotografera.
Jämfört med förra gången OS hölls i Peking,
sommar-OS 2008, är det ganska tyst kring
spelen. Då skulle Kina visa världen att det var
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ett utvecklat land som klarade av att arrangera
ett stort mästerskap. Sedan dess har ekonomin
växt ytterligare, och med det självförtroendet.
Kina närmar sig USA som världens största
ekonomi och slår sig för bröstet för att ha
kontrollerat covid-19 bättre än många länder i
väst.

I en restaurang berättar servitören om ett klart
tapp i besökare.
– I slutet av förra året kunde vi tjäna 30 000
yuan på en dag. I går sålde vi för 5 000. Folk är
rädda för att åka till Hebei nu.
Wu och Zhang väljer som många andra unga
snowboard framför skidor. De är lite besvikna
på snön, den är för lättpackad menar de.

– Det är inte som när vi hade sommar-OS 2008
och skulle visa hela världen att vi klarar att hålla
ett OS. Nu ser man inte särskilt mycket reklam
för OS och någon speciell stämning har inte
infunnit sig. Dessutom är det ju osäkert om det
blir av i tid. Covid kanske gör att det hålls utan
publik, säger Ye som just har kommit ner för
backen.

– Hoppas den är bättre under OS.
De ser fram emot OS och känner sig säkra på att
det blir av.

Inne på området finns internationella kedjor
som Starbucks och Pizza Hut. Men det går också
att få tag på nudlar och öl från mikrobryggerier.

– Särskilt om OS i Tokyo ställs in. Vi behöver
tävlingar och om idrottarna sätts i karantän
innan de tävlar blir det inga problem, säger Wu
som hoppas få biljetter för att se tävlingarna på
plats.
Marianne Björklund

221

06 Utvisning av
svensk diplomat
fördöms
Ryssland utvisar en svensk diplomat som
anklagas för att ha deltagit i
demonstrationer.
Svenska UD tillbakavisar att diplomaten skulle
ha deltagit.
– Diplomaten har observerat en demonstration,
säger Linn Duvhammar på UD:s pressjour.

inklusive att befrämja kontakter människa till
människa”. Hon lägger till att Sverige
förbehåller sig rätten att agera gentemot
Ryssland.
Även en tysk diplomat och en polsk diplomat
utvisas. EU:s utrikeschef Josep Borrell,
Tysklands förbundskansler Angela Merkel och
Frankrikes president Emmanuel Macron
fördömer utvisningarna.
Polens utrikesdepartement uttrycker
förhoppningar om att Moskva ska dra tillbaka
beslutet om utvisningar.
TT

Utrikesminister Ann Linde skriver på sociala
medier att hon ”djupt beklagar” beslutet. Hon
skriver att hon har talat med diplomaten i fråga
och tackat honom ”för hans viktiga arbete,
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06 DN rättar
Kung Leopold III var barnbarn till Leopold II:s
bror Philippe. I artikeln ”Svenska Astrid kan få
ge namn åt Belgiens längsta tunnel” (DN 5/2)
angavs fel släktförhållanden i belgiska
kungahuset.

06 Anna-Lena
Laurén: Det finns
alltid människor
som går i täten
och vågar
misslyckas
En av hemligheterna bakom Silicon
Valley är insikten: Det gör ingenting om
man misslyckas. Utanför Moskva står ett
försök till att skapa en rysk version av
Silicon Valley. Försöket heter Skolkovo
och det är allt som Silicon Valley inte är.
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Silicon Valley har skapats nerifrån upp,
Skolkovo har skapats uppifrån ner. Silicon
Valley är ett ställe som drar till sig världens
bästa och mest uppfinningsrika hjärnor – de
kommer frivilligt dit. Till Skolkovo kommer
gräddan av världens forskare eventuellt för
kortare perioder om de får något välbetalt
sidoprojekt. Men de kommer aldrig att flytta
dit.
Ryssland är världsbäst på idrotter som kräver
både precision och skönhet, till exempel
konståkning och rytmisk sportgymnastik.
Idrotter som förutsätter tusentals timmar av
träning, en känsla för det exakta och förmågan
att stå ut med hård disciplin.
När det gäller fotboll har Ryssland många
talangfulla enskilda spelare, men får sällan ihop
till ett slagkraftigt landslag (VM 2018 var ett
undantag). Jag är inte säker på exakt vad det

beror på, men misstänker att det har att göra
med synen på misstag.
Det är illa att göra misstag i Ryssland. Den här
inställningen märker man ofta i synen på den
politiska oppositionen. Hur många gånger har
jag inte hört folk säga att de föraktar
oppositionen, ”eftersom den inte får något till
stånd”. Man bortser helt från att oppositionen
inte tillåts delta i val och med andra ord har
starkt kringskurna möjligheter att jobba
konkret.
Att Aleksej Navalnyj för tillfället torde vara
världens mest kända ryss har att göra med
denna omständighet. Han är nämligen inte rädd
för att göra misstag. Han försöker och försöker.
Går det inte på ett sätt testar han på ett annat.
Han testade sig fram på olika sätt tills han
hittade den form som skulle visa sig vara precis
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vad som fungerade i 2020-talets Ryssland – en
slags blandning av undersökande journalistik
och politisk agenda, kryddad med lätt populism,
snyggt paketerat i ett proffsigt format.
Navalnyj höll på i flera år innan det verkligen
tog skruv. Nu har han samlat omkring sig ett
team som fortsätter hans arbete medan han
sitter i fängelse.
Många har jämfört Navalnyj med Jeltsin i sin
krafts dagar. Det finns något i karisman,
övertygelsen och modet som förenar dem. Ändå
är det förstås delvis en haltande jämförelse.
Jeltsin var ursprungligen en partiboss, medan
Navalnyj aldrig har varit en del av systemet.
Men det finns en sak som förenar Navalnyj med
Jeltsin – att de inte är rädda för att göra
misstag. Jeltsin visste att det var omöjligt att
montera ned en konstruktion som Sovjet-

unionen utan att det skulle leda till enorma
problem, som han själv skulle få skulden för.
Den ensidiga nidbilden som odlas av Jeltsin i
dagens Ryssland handlar egentligen inte om att
han blev alkoholiserad. Den handlar om att han
vågade fatta beslut som var helt nödvändiga för
ett fritt Ryssland, men ledde till både nya
problem och att imperiet gick under.
Många misstag kunde ha undvikits. Men Jeltsin
förstod instinktivt vad frihet är. Han tillät satirprogram om honom själv på tv trots att de
sårade honom djupt. Han lät aldrig hota,
misshandla eller mörda en enda politisk
opponent eller journalist.
Jämför detta med dagens regim.
På samma sätt som det är omöjligt att på
konstgjord väg bygga upp ett nytt Silicon Valley
finns det inga instruktionsböcker för hur man
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avvecklar ett kommunistimperium med minsta
möjliga skada. Det måste dock göras om man
vill ha demokrati, och det går bara att göra
genom försök och misstag.
Hurdan Navalnyj skulle vara som president vet
vi inte. Men Navalnyj har precis som Jeltsin
visat att inga framsteg är möjliga utan misstag.
Att man måste våga försöka.
Varje gång jag besöker Novodevitje gravgård i
Moskva gör jag ett varv till Jeltsins grav och
tackar honom som finländare. Jag tackar
honom för att han erkände vem som började
Vinterkriget, jag tackar honom för att han
återgav min föräldrageneration tron att det kan
finnas goda människor i Ryssland.
Vad jag skulle säga vid Navalnyjs grav vet jag
inte än. Jag hoppas att jag aldrig kommer att
besöka den. Anna-Lena Laurén

06 Israel lättar
på virusrestriktioner
Israel kommer att lätta på sina
virusrestriktioner från och med i
morgon, söndag, men den
internationella flygplatsen i Tel Aviv och
landgränserna kommer fortsatt att hållas
stängda. Beskedet kommer sedan antalet
nya fall av covid-19 har minskat något.
Det innebär att israelerna inte längre behöver
hålla sig inom en kilometer från sina hem och
att verksamheter som frisörer och
skönhetssalonger får öppna igen. Det gäller
också nationalparker. Däremot kommer hotell
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fortsatt att hålla stängt och restauranger får
bara servera hämtmat. Trots att Israel driver det
som brukar beskrivas som världens snabbaste
vaccinationskampanj mot covid-19 har landet
registrerat i genomsnitt 6 500 nya fall om
dagen. Det är dock en minskning från omkring 7
000 förra veckan.
Sammanlagt har Israel över 680 000 fall av
covid-19 och mer än 5 000 döda.
TT-AFP

06 ICC
inkluderar
palestinska
territorier
Mellanöstern. Internationella
brottmålsdomstolen ICC:s besked om att man
har jurisdiktion att granska fall på de
palestinska territorierna väcker starka känslor.
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu
säger att beskedet innebär att ICC blir en
”politisk tribunal”. Även USA varnar för
”allvarliga konsekvenser”. Palestinske
premiärministern Mohammad Shtayyeh
beskriver det som en ”seger för rättvisan och
mänskligheten”. TT
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06 Jag vaknar
ibland upp på
nätterna och
tänker på allt.

06 Gränsen
öppnas för
flyktingar igen

Tysklands förbundskansler Angela Merkel ligger
vaken på nätterna och vrider och vänder sig
över alla ”svåra beslut” som måste fattas till
följd av pandemin. ”Det här är svåra tider även
för mig, våra beslut måste vara helt
genomtänkta och innan jag fattar ett beslut går
jag igenom allt om och om igen”, säger hon till
RTL.

Nya Zeeland. Nästan ett år efter att landet
stängt sina gränser på grund av pandemin
kommer Nya Zeeland börja ta emot flyktingar
igen. Det uppger landets migrationsverk. De
första flyktingarna, 35 personer, kommer att
anlända under februari.
För samtliga personer som anländer till landet gäller 14 dagars karantän.
TT-Reuters

TT-AFP-Reuters
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06 Gretas stöd
för bönder
väcker ilska
Utspel på sociala medier från Greta
Thunberg och den amerikanska artisten
Rihanna som gjordes till stöd för indiska
bönders protest mot en ny
jordbruksreform har rört upp känslorna
i Indien. Utrikesminister Subrahmanyam
Jaishankar fördömer att utländska
kändisar blandar sig i landets inre
angelägenheter. Samtidigt har åtta
journalister gripits sedan de rapporterat
om böndernas protest.

”Varför pratar vi inte om det här?!” skrev
Rihanna till sina mer än 100 miljoner följare på
Twitter tidigare i veckan, och länkade till en
nyhetsartikel om att internet stängts av för
tiotusentals lantbrukare som slagit läger vid den
indiska huvudstaden för att protestera mot nya
jordbrukslagar.
Klimataktivisten Greta Thunberg twittrade
senare en artikel på samma tema, med
kommentaren ”Vi står enade med
bondeprotesterna i Indien”.
Många indiska kändisar har ryckt ut till stöd för
regeringen och avfärdat inläggen som ”utländsk
konspiration”, men bondeupproret håller på att
utvecklas till en av de största politiska kriserna
för Indiens hindunationalistiska
premiärminister Narendra Modi.
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Sedan november har bönder tagit över flera
motorvägar som leder till huvudstaden New
Delhi. De protesterar mot en ny reform gällande
avreglering, upphandling och försäljning som
klubbades av parlamentet i september förra
året. Bönderna befarar att en avreglering av
jordbruket kommer att leda till att de inte
längre får garanterade minimipriser för sina
produkter.
Bönderna kräver att den nya lagen ska dras
tillbaka, men hittills har regeringen endast
erbjudit att skjuta upp införandet i 18 månader.

högtidsdagen den 26 januari. Polisen sköt
tårgas mot demonstranter som klättrade upp på
byggnaden. Sedan dess har åtta journalister
som rapporterat om demonstrationerna gripits.
Nästan halva Indiens befolkning får sin
försörjning genom jordbruket. Den pågående
moderniseringen leder till att många får svårt
att försörja sig och migrerar till städerna i jakt
på arbete.
Mia Holmgren
mia.holmgren@dn.se

Konflikten har fått allt större uppmärksamhet,
inte minst efter förra veckans
sammandrabbningar i New Delhi på
Republikens dag. Tiotusentals bönder lyckades
ta sig igenom avspärrningarna och fram till
Röda fortet, den plats där premiärminister
Narendra Modi brukar hålla sina tal på
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06 Sexåringar
ska lära sig
nationell
säkerhetslag
Peking. I linje med Kinas allt fastare
grepp över Hongkong har det bestämts
att barn, redan från sex års ålder, ska
lära sig landets kritiserade säkerhetslag.
Lärarna ska enligt en ny läroplan
avlägsna böcker som är ”farliga” för den
kinesiska nationen och lära barnen att
utländska krafter ska hållas på avstånd.
Barnen ska få en ”patriotisk” uppfostran, enligt
de nya riktlinjerna från Hongkongs

utbildningsmyndighet. De ska lära sig att bli
medborgare som inte utmanar
kommunistpartiet i Peking. Den nationella
säkerhetslagen, som fått stor kritik, ska inte
ifrågasättas, är budskapet.
– Nationell säkerhet är av stor vikt. Lärare ska
inte behandla det som om det vore en
kontroversiell fråga uppe för diskussion, står
det bland annat, i riktlinjerna.
De nya direktiven ska ses mot bakgrund av de
demonstrationer mot Kinas ökade kontroll som
rasade 2019. En stor del av de som deltog i
protesterna var unga, många i tonåren.
Nu vill regimen börja arbetet med att forma
unga personer i tidig ålder.
Barnen ska enligt riktlinjerna lära sig sjunga
och respektera Kinas nationalsång.
Undervisningen ska också slå fast att polisen,
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som fick stor kritik för att ha brukat övervåld
mot demonstranterna, försvarar Hongkong
tillsammans med Kinas armé.
För att anpassa budskapet till barn har
myndigheterna släppt en animerad video med
en uggla som har glasögon på sig. Ugglan
förklarar bland annat hur Hongkong lyder
under Peking och vilka plikter man har
gentemot centralmakten.
Skolor uppmuntras också att arrangera spel och
lekar, som dockteater, för att skapa en bra
atmosfär och öka elevernas förståelse för
nationell säkerhet.
Internationella skolor kommer inte undan. De
har också enligt utbildningsmyndigheten ett
ansvar att hjälpa studenterna, oavsett
nationalitet, att förstå konceptet nationell
säkerhet.

Skolor uppmanas också att hindra studenter
och lärare från att delta i politiska aktiviteter,
som att sjunga eller skrika slogans. Böcker som
hotar den nationella säkerheten ska avlägsnas
från biblioteken. Anslagstavlor ska granskas så
att de inte har något politiskt budskap.
Den kontroversiella nationella säkerhetslagen
infördes förra året. Lagen förbjuder bland annat
omstörtande verksamhet,
självständighetssträvanden, terrorism och
samarbete med utländska makter.
Lagen är vagt formulerad och har redan använts
för att frihetsberöva obekväma röster i
Hongkong. I början greps exempelvis ett 50-tal
oppositionspolitiker misstänkta för att bryta
mot säkerhetslagen.
Marianne Björklund
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06 Libyen
röstade fram
övergångsregeri
ng
Libyen fick på fredagen en
övergångsregering som ska leda det
splittrade landet fram till president- och
parlamentsval som hålls den 24
december. Men det finns en utbredd oro
över att den FN-ledda fredsprocessen ska
kollapsa.
”Ett historiskt ögonblick” sade FN:s särskilda
sändebud för Libyen, Stephanie Williams, efter

den omröstning bland 74 libyska representanter
som utsett den nya övergångsregeringen.
Omröstningen avslutade fem dagars
fredssamtal i FN:s Europahögkvarter i Genève.
De 74 delegaterna, som valts ut av FN, hade
efter hårda förhandlingar tagit fram fyra olika
listor med namn på tänkbara
regeringsmedlemmar. Den vinnande
konstellationen vann med mycket knapp
marginal: 39 för, 34 emot och en nedlagd röst.
Den nye regeringschefen heter Abdulhamid
Mohammed Dbeibah, en inflytelserik affärsman
som har starkt stöd av stammar och klaner i
västra Libyen. Till ledare för presidentrådet och
interimspresident utsågs Mohammed Younes
Menfi, tidigare ambassadör i Grekland och med
sin maktbas i östra Libyen.
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Men trots FN:s jubelrop är reaktionerna i
Libyen tvehågsna och skeptiska. Sedan upproret
mot den mångårige envåldshärskaren
Muammar Khaddafi för ganska precis tio år
sedan har Libyen dragits ned allt djupare i
splittring och anarki.
Det avgörande för att övergångsregeringen ska
hålla är om de parter som förlorade
omröstningen respekterar resultatet. Och om de
relativt oprövade personer som hamnat i
regeringschefsställning klarar de svåra
utmaningar som väntar. De ska bilda regering,
skapa en manual som leder fram till fria val och
upprätta en statsbudget.
Erik Ohlsson
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Sveriges Riksdag och dess utskott, partier
och ledamöter
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Riksdagens utskott (14 feb 2019

•Miljö- och jordbruksutskottet http://www.riksdagen.se/sv/
utskotten-eu-namnden/miljo--och-jordbruksutskottet/
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Skatteutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eunamnden/skatteutskottet/
Socialförsäkringsutskottet http://www.riksdagen.se/sv/
utskotten-eu-namnden/socialforsakringsutskottet/
Socialutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eunamnden/socialutskottet/
Trafikutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eunamnden/trafikutskottet/
Utbildningsutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotteneu-namnden/utbildningsutskottet/
Utrikesutskottet http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eunamnden/utrikesutskottet/
EU-nämnden http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eunamnden/eu-namnden/
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/
sammansatta-utrikes--och-forsvarsutskottet/

Arbetsmarknadsutskottet (AU)

Civilutskottet (CU)

Arbetsmarknadsutskottet ska bereda ärenden om
1. arbetsmarknadspolitik,
2. arbetslivspolitik med arbetsrätt,
3. integration,
4. åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte tillhör något
annat utskotts beredning samt
5. jämställdhet mellan kvinnor och män i den mån ärendena inte tillhör
något annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 13 Integration och
jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv bereds av
arbetsmarknadsutskottet. Lag (2008:757).

Civilutskottet skall bereda ärenden om
1. äktenskaps-, föräldra-, ärvda-, handels-, jorda- och
utsökningsbalkarna och lagar som ersätter eller anknyter till
föreskrifter i dessa balkar, i den mån ärendena inte tillhör ett annat
utskotts beredning,
2. försäkringsavtalsrätt,
3. bolags- och föreningsrätt,
4. skadeståndsrätt,
5. transporträtt,
6. konkursrätt,
7. konsumentpolitik,
8. internationell privaträtt,
9. lagstiftning i andra ärenden av allmänt privaträttslig beskaffenhet,
10. bostadspolitik,
11. vattenrätt,
12. bebyggelseplanläggning,
13. byggnadsväsendet,
14. fysisk planering samt
15. expropriation, fastighetsbildning och lantmäteriväsendet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik bereds av
civilutskottet. Lag (2006:885).
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Finansutskottet (FiU)

Försvarsutskottet (FöU)

Finansutskottet ska bereda ärenden om
1. penning-, kredit-, valuta- och statsskuldspolitiken,
2. kredit- och fondväsendet,
3. det affärsmässiga försäkringsväsendet,
4. Riksrevisionen i den mån ärendena inte tillhör
konstitutionsutskottets beredning,
5. den kommunala ekonomin,
6. statliga arbetsgivarfrågor, statlig statistik, redovisning, revision och
rationalisering,
7. statens egendom och upphandling i allmänhet,
8. förvaltningsekonomiska frågor i övrigt som inte rör enbart ett visst
ämnesområde samt
9. budgettekniska frågor.
Utskottet ska även granska beräkningen av statens inkomster,
sammanställa statsbudgeten och granska årsredovisning för staten.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning, 25 Allmänna bidrag till kommuner, 26 Statsskuldsräntor m.m. samt 27 Avgiften till Europeiska unionen bereds av
finansutskottet. Lag (2010:1417).

Försvarsutskottet ska bereda ärenden om
1. totalförsvar,
2. samhällets räddningstjänst,
3. åtgärder för att minska samhällets sårbarhet,
4. kärnteknisk säkerhet och strålningsskydd samt
5. sjö- och kustövervakning,
allt i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag till utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap bereds av försvarsutskottet. Lag (2008:757).
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Justitieutskottet (JU)

Konstitutionsutskottet (KU)

Justitieutskottet skall bereda ärenden om
1. domstolarna,
2. arrendenämnderna och hyresnämnderna,
3. åklagarväsendet,
4. polisväsendet,
5. rättsmedicinen,
6. kriminalvården samt
7. brottsbalken, rättegångsbalken och lagar som ersätter eller har nära
samband med föreskrifter i dessa balkar.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet bereds av
justitieutskottet. Lag (2003:180).

Konstitutionsutskottet ska bereda ärenden om
1. lagstiftning i konstitutionella och allmänt förvaltningsrättsliga
ämnen,
2. lagstiftning om radio, television och film,
3. yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet,
4. press- och partistöd,
5. Riksrevisionen, såvitt avser val av riksrevisor, skiljande av
riksrevisor från uppdraget och åtal mot riksrevisor,
6. riksdagen och riksdagens myndigheter i övrigt utom Riksbanken,
7. länsförvaltningen och rikets administrativa indelning,
8. den kommunala självstyrelsen samt
9. medgivande från riksdagen att väcka talan mot en riksdagsledamot
eller att ingripa i en ledamots personliga frihet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse bereds av
konstitutionsutskottet Lag (2010:1417).
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Kulturutskottet (KRU)

Miljö- och Jordbruksutskottet (MJU)

Kulturutskottet skall bereda ärenden om
1. allmänna kultur- och bildningsändamål,
2. folkbildning,
3. ungdomsverksamhet,
4. internationellt kulturellt samarbete,
5. idrotts- och friluftsverksamhet,
6. trossamfunden i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets
beredning samt
7. radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets
beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid bereds av kulturutskottet. Lag (2003:180).

Miljö- och jordbruksutskottet ska bereda ärenden om
1. jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske,
2. vädertjänst,
3. naturvård samt
4. miljövård i övrigt som inte tillhör något annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och
naturvård samt 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel bereds av
miljö- och jordbruksutskottet. Lag (2009:928).
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Näringsutskottet (NU)

Skatteutskottet (SkU)

Näringsutskottet ska bereda ärenden om
1. allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed
sammanhängande forskningsfrågor,
2. industri och hantverk,
3. handel,
4. immaterialrätt,
5. energipolitik,
6. regional tillväxtpolitik,
7. statlig företagsamhet samt
8. pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21
Energi och 24 Näringsliv bereds av näringsutskottet. Lag (2008:757).

Skatteutskottet skall bereda ärenden om
1. taxering och skattebetalning,
2. folkbokföring samt
3. exekutionsväsendet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
bereds av skatteutskottet. Lag (2003:180).
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Socialförsäkringsutskottet (SfU)

Socialutskottet (SoU)

Socialförsäkringsutskottet skall bereda ärenden om
1. allmän försäkring,
2. allmän pension,
3. arbetsskadeförsäkring,
4. ekonomiskt stöd åt barnfamiljer,
5. svenskt medborgarskap samt
6. migration.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk
trygghet vid sjukdom och handikapp, 11 Ekonomisk trygghet vid
ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn bereds av
socialförsäkringsutskottet. Lag (2006:885).

Socialutskottet ska bereda ärenden om
1. omsorger om barn och ungdom i den mån ärendena inte tillhör ett
annat utskotts beredning,
2. omsorg om äldre och handikappade,
3. åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor,
4. alkoholpolitiska åtgärder,
5. hälso- och sjukvård samt
6. sociala ärenden i övrigt.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg bereds av socialutskottet. Lag (2010:867).
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Trafikutskottet (TU)

Utbildningsutskottet (UbU)

Trafikutskottet skall bereda ärenden om
1. vägar och vägtrafik,
2. järnvägar och järnvägstrafik,
3. hamnar och sjöfart,
4. flygplatser och luftfart,
5. post,
6. elektroniska kommunikationer samt
7. IT-politik.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer bereds
av trafikutskottet. Lag (2006:885).

Utbildningsutskottet ska bereda ärenden om
1. skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan
pedagogisk verksamhet,
2. högre utbildning och forskning samt
3. studiestöd.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16
Utbildning och universitetsforskning bereds av utbildningsutskottet.
Lag (2010:867).
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Utrikesutskottet (UU)

EU-nämnden

Utrikesutskottet skall bereda ärenden om
1. rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och
mellanfolkliga organisationer,
2. bistånd till andra länders utveckling samt
3. utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt samarbete,
allt i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 5 Internationell samverkan
och 7 Internationellt bistånd bereds av utrikesutskottet. Lag
(2003:180).

EU-nämnden
9 § För samråd enligt 10 kap. 10 § regeringsformen ska riksdagen för
varje valperiod inom sig tillsätta en nämnd för Europeiska unionen
(EU-nämnden).
EU-nämnden ska bestå av ett udda antal ledamöter, lägst femton.
Vid nämndens sammanträden har varje partigrupp som är
representerad i nämnden rätt att ersätta en ledamot i nämnden med en
ledamot av det utskott vars område berörs av de frågor som nämndens
överläggningar med regeringen rör. Denna rätt har dock inte en
partigrupp som redan har en ledamot eller suppleant i nämnden som
samtidigt är ledamot av det berörda utskottet. Lag (2010:1411).
Tilläggsbestämmelse
10.9.1
Antalet ledamöter i EU-nämnden fastställs av riksdagen på förslag av
valberedningen. Lag (2009:1332).
Regeringens skyldighet att underrätta och rådgöra med EU- nämnden
10 § Regeringen skall underrätta EU-nämnden om frågor som skall
beslutas i Europeiska unionens råd. Regeringen skall också rådgöra
med nämnden om hur förhandlingarna i rådet skall föras inför besluten
i rådet.
Regeringen skall överlägga med EU-nämnden i andra frågor rörande
arbetet i Europeiska unionen när nämnden på grund av särskilda skäl
påkallar sådan överläggning.
Regeringen skall rådgöra med nämnden inför möten i Europeiska
rådet. Lag (2009:1332).
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ATT LEVA MED RISKER. DEL 2

04 Den sexuella oron
fick sociologen att vilja
kastrera sig
Alltmer tid och energi i människors liv tycks gå
åt till att minimera risker – både privat och i samhället i stort. I en artikelserie för DN Kultur frågar sig sociologen Roland Paulsen
om det gör att vi får svårare att identifiera
verkliga faror.
I dag: Det läbbiga vetandet.
Under det sena 1800-tal då den tyske sociologen Max
Weber levde, var livet osäkert. Epidemierna härjade,
medellivslängden var knappa 50 år, fattiga avled i
svältfeber och vart femte barn dog före sin femte
födelsedag.

Att Weber var en orolig man var därför inte konstigt.
Det konstiga var att han, likt många andra män under
denna tid, oroade sig för helt andra saker än den
ansenliga risken för att när som helst mista livet.
Särskilt oroade sig Weber för sin sexualitet. Så till den
grad att hans familj under en tid övervägde kastration
som en möjlig bot. Hans hustru och mor var båda
aktiva i frågan och diskuterade den i samråd med
psykiatrin. Efter en tid övergav de dock idén eftersom
en kastration ”antagligen bara skulle ersätta
pollutionerna med ett nytt gissel”, som det står att läsa
i deras brevkorrespondens.
Detta var alltså Webers främsta huvudbry: Pollutioner.
Nattliga utlösningar. Våta drömmar.
Hur Weber tog sig an detta problem speglade märkligt
väl den moderna rationalitet som han i sin forskning
riktade sin sociologiska blick emot. Framför allt
försökte han kalkylera sina bekymmer. Åkommor som
ansågs höra pollutionerna till, hans erektionsproblem
och sömnsvårigheter inte minst, balansräknade han
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mot olika doseringar av brom, sömnmedel, arbete,
socialt umgänge och annan stimulans. En
skogspromenad kostade honom exempelvis tre
fjärdedels natt utan sömn. Att utbringa en skål på sin
systers bröllop skulle ha kostat honom tre nätter,
varför han avstod.

vad Weber avsåg var något mer konkret.
Avförtrollningens kärna är i hans ord: ”tron på att vi,
om vi bara vill, när som helst kan bli varse att det, i
princip, inte finns några mystiska, oförutsägbara
krafter i rörelse, utan att allt – i princip – kan
kontrolleras genom kalkyl.”

Allt skulle in i kalkylen.

Avförtrollningen består således i synen på världen som
mekanistiskt ordnad i kedjor av orsak och verkan. En
värld vars rörelse därför är möjlig att såväl planetärt
som atomärt beräkna eoner framåt i tiden.

Trots sina anspråk på kylig rationalitet var Webers
självhjälp påfallande irrationell sett till utfallet. Han
blev inte botad, antagligen eftersom det inte fanns så
mycket att bota till att börja med. Men medan han
kämpade med vad han ibland kallade sina ”nerver”,
ibland sina ”demoner”, lyckades han – i ett under av
självreflexivitet – förse samhällsvetenskapen med
några oförgängliga begrepp för att förstå den moderna
rationalitetens många baksidor.
Ett begrepp som mer än ett sekel efteråt blivit något av
ett modeord i samtidsdiagnostiken är ”avförtrollning”.
Ofta används uttrycket för att beskriva ett tillstånd där
känslan av under och magi försvunnit ur världen, men

”I princip”, betonar Weber.
För än i dag är ju världsalltets mekanik bara ett
antagande. Så fort den mörka materien ska avtäckas
eller medvetandet förklaras med hjärnan, heter det att
”mer forskning behövs”. Därmed inte sagt att sökandet
efter orsak och verkan skulle vara bortkastat. Som
Weber konstaterade har det mekanistiska
grundantagande som avförtrollningen springer ur
vidgat den kollektiva kunskapen. Samfällt förstår vi,
tack vare vetenskapen, allt mer av världen.
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För den enskilde individen är det däremot inte lika
självklart att kunskapen har ökat.

orienteringspunkterna är de som kommer från en
extern auktoritet.

Weber jämför med någon som kör en bil längs vägen.
Om vi inte råkar vara fordonstekniker vet vi vanligtvis
inte mycket om hur bilen fungerar. Vi trycker på gasen
och litar till att någon specialist kan hjälpa oss om
något slutar fungera – på samma sätt som vi själva
ibland kan hjälpa andra på något smalt område där vi
är experter. Bara i det ytterst lilla vet vi något om
något.

Ingenstans är detta skifte tydligare än i hur vi förhåller
oss till risker.

”Vilden”, skriver Weber, ”vet ojämförligt mycket mer”.
Denna spekulation, som på senare tid populariserats
av exempelvis Yuval Noah Harari och James C Scott,
fångar avförtrollningens fenomenologi: upplevelsen av
världen som en monstruös maskinpark, förutsägbar
och ändå så obegriplig.
Och med det: upplevelsen av att den egna erfarenheten
inte är att lita på, att de enda godtagbara

De risker som en arktisk jägare eller svedjebrukare
ställdes inför fordrade exempelvis mer
uppmärksamhet än beläsenhet. Riskerna var mer
livshotande, men också synligare och lättare att
avgränsa.
I ”risksamhället”, för att låna ett uttryck av den tyske
sociologen Ulrich Beck, är riskerna dunkla och
invecklade. Riskernas komplexitet tilltar av att de
uppstår i system som konstruerats för att undvika
andra risker. De flesta kan bara uppfatta dessa risker
genom information som individen normalt saknar
kunskap för att själv utvärdera.
Ta exempelvis de sjukdomar som vår
livsmedelsproduktion medfört. Det industriella
jordbruket har, en ojämn fördelning till trots, kraftigt
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reducerat risken för undernäring. Enligt FN:s
livsmedels- och jordbruksorganisation produceras
tillräckligt mycket mat för att mätta jordens befolkning
– plus en halv världsbefolkning ytterligare.
Men jordbruket innebär också ett samröre med djur
som tidigare inte fanns. Vilket i sin tur innebär risk för
sjukdom. De flesta av civilisationens pandemiska
sjukdomar – från pest till tuberkulos till covid-19 –
kommer från så kallade zoonoser, sjukdomar som
uppstår i närkontakten mellan människor och djur.
Att avvärja risken för dessa sjukdomar är, med
rådande djurhållning, en komplicerad sak.
Smittspridningen syns inte. Det räcker inte att vara
uppmärksam. Frågan är hur många som ens skulle
uppfatta att vi nu genomlever en pandemi om det inte
var för att vi via medier informerats om den. Likt
andra bekymmer av i dag – global uppvärmning,
radioaktiva moln, förgiftade vattendrag – är det först
med mätinstrument, statistik, experiment och forskare
som vi blir varse dem. Även de oskyldigaste av
handlingar kan visa sig vara livsfarliga. Ett handslag,

ett hembesök, en kram – kärlekshandlingar eller
dödskyssar? Att lita till sin intuition går inte.
I förfrämligandet från den omedelbara erfarenheten
framträder avförtrollningens depressiva slagsida.
Världen skjuts på avstånd. Med riskens abstraktion är
inget längre vad det synes vara, inte ens individens
egna tankar och känslor. Bara att oroa sig kan i sig
indikera fara å färde med den psykiska hälsan: ett
retligt nervsystem, ett bortträngt begär, en kemisk
obalans i hjärnan – allt beroende på vilken expert man
frågar.
För det är ju också det, experterna behöver inte vara
överens. Alltför sällan erbjuder ens vetenskapen något
entydigt svar på vilka riskerna är och hur de bäst bör
hanteras. I skarpa lägen, som under en pandemi, kan
det till och med visa sig att en disciplin som medicinen
– sina hjärttransplantationer och gensaxar till trots –
knappt förmår besvara om munskydd är en god idé
eller inte.
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Kvar står då en handfallen individ, utelämnad åt sitt
otränade omdöme; i bästa fall vis om ovissheten, i
värre fall uppslukad av egna kalkyler som i fallet
Weber, och i värsta fall övertygad om att själv ha funnit
svaret på vilka riskerna är och hur världen är
beskaffad.
Fotnot: Roland Paulsen är författare och sociolog.
Hans senaste bok ”Tänk om – en studie i oro” (Albert Bonniers förlag) kom ut 2020.
Roland Paulsen

31 Ledare: Gör
Miljöpartiet till
ett grönt parti i
politikens mitt
Om allt går som planerat kommer
partisekreteraren Märta Stenevi att väljas till
nytt miljöpartistiskt språkrör i dag. Det är ett
vägval.
Medan det avgående språkröret Isabella Lövin
kan sina sakfrågor, framför allt inom miljö och
klimat, erkände hon inför sitt tillträde att
inrikespolitik inte är hennes bästa gren.
Dessutom var det politiska hantverket, med
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maktspel och debatter, inget för den före detta
Europaparlamentarikern.
För Märta Stenevi är det tvärtom. Precis som
Lövin kom hon in i politiken relativt sent i livet,
men till skillnad från företrädaren kommer
Stenevi från den jordnära kommun- och regionpolitiken. Därmed är det ingen slump att hon
pratar om det hållbara samhället som en
bottenplatta, och betonar att partiet måste
konkretisera vad den gröna visionen innebär för
exempelvis skolan, sjukvården och trygghetsfrågorna (Aktuellt 28/1).
Det är inte fel i sig. Särskilt inte när många
andra partier höjer sina klimatambitioner. Men
Miljöpartiets kärnfråga är klimatet –
skolprofilen med Gustav Fridolin som
utbildningsminister föll ganska platt – och där
har förtroendet dalat.

Några månader före valet 2014 ansåg drygt 60
procent att MP hade den bästa politiken inom
miljö och klimat. Sex år senare, efter nästan en
och en halv mandatperiod på klimat- och miljöministerposten, var siffran 20 procent (DN/
Ipsos 5/5-2020). Och kraschen skedde
samtidigt som klimatfrågan tog allt större plats i
det offentliga samtalet.
Om Miljöpartiet ska ha en chans att utöka sina
mandat är det i frågan som utgör partiets
existensberättigande som den nya
språkrörsduon måste bygga förtroende. Det bör
inte vara omöjligt.
Som Maria Leissner, Folkpartiledare på 1990talet, nyligen sa angående kampen om det
öppna samhället: ”Mitt gamla parti är gjort för
den striden. Det är därför vi finns” (Expressen
28/1).
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Citatet skulle lika gärna kunna komma från ett
före detta språkrör och handla om klimatfrågan,
som engagerar såväl en hel ungdomsgeneration
som stora delar av näringslivet och
världspolitiken. Trots det lyfter inte
Miljöpartiet, och för all del inte heller
Liberalerna, i opinionen.

Därför är det bra att Stenevi inte stänger dörren
principiellt mot Moderaterna, även om hon inte
ser några samarbetsmöjligheter just nu. För
precis som C, och förhoppningsvis även L, bör
MP gå till val utan att låsa sig vid en specifik
statsministerkandidat.

Här har de gröna mycket att lära av
Centerpartiet. Medan Miljöpartiet har
investerat tungt i att kvala in som regeringspartner till Socialdemokraterna, valde C att
prioritera sakpolitiken i de senaste
regeringsförhandlingarna. I och med att Annie
Lööf (C) numera lanserar sitt parti som en
liberal mitt i svensk politik, som går till val som
en självständig kraft som kan göra upp åt både
höger och vänster, stärker hon sin och partiets
förhandlingsposition.

I stället bör Per Bolund och hans nya
språkrörskollega öppna för att förhandla med
såväl Ulf Kristersson som Stefan Löfven – och
låta sakpolitik gå före ministerposter.
DN 31/1 2021
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01 Nya språkröret: 4
procent duger inte
Märta Stenevi blir nytt språkrör för
Miljöpartiet. Hon vann med klar majoritet i
MP:s omröstning på extrakongressen. Nu vill
hon att partiet ska göra en nystart.

blev hon partisekreterare efter att ha besegrat
valberedningens kandidat. Hon står för en pragmatisk
linje och vill att Miljöpartiet utöver klimatfrågan ska
bli bättre på att föra fram fler delar av sin politik, som
jämställdhetsfrågor, trygghet och skolan. Märta
Stenevi är också anhängare av att MP ska vara en del
av regeringen.
– Vi ska vara med där besluten tas, säger hon.

– Fyra procent duger inte, säger Märta Stenevi.
Inför söndagens kongress var fyra kandidater redo att
ta över som nytt kvinnligt språkrör för Miljöpartiet
efter avgående Isabella Lövin. Valberedningens
kandidat Märta Stenevi utmanades av riksdagsledamöterna Rebecka Le Moine och Annika Hirvonen
samt Umeå-politikern Elin Söderberg.
När rösterna var färdigräknade stod det klart att Märta
Stenevi fått en betryggande majoritet med 142 av 265
möjliga röster.

Stenevi anser att ett övergripande mål är att stärka
MP:s svaga opinionssiffror.
– 4 procent duger inte. Vi kan inte förändra världen i
den takt som behövs om vi inte klarar att få med oss
fler. Vi får inte bara nöja oss med att klara
riksdagsspärren, det räcker inte, säger hon och
fortsätter:
– Vi måste spänna bågen och våga säga som det är.
Andra partier har inte lyckats bygga ett hållbart
samhälle. Andra ideologier har inte lyckats bygga ett

Märta Stenevi har gjort en snabb politisk karriär och
gick med i Miljöpartiet så sent som 2012. Sju år senare
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hållbart samhälle. Framtiden måste vara grön, annars
har vi ingen framtid alls.

övertygad om att vi kan vara – precis som vi kan se att
våra systerpartier i Europa är, säger Stenevi.

Märta Stenevi anser att det måste bli tydligare hur den
gröna ideologin påverkar alla delar av samhället. Hon
säger att det nu krävs en nytändning för Miljöpartiet.

Det andra språkröret, Per Bolund, instämmer i att MP
behöver vässa budskapet:
– Nu krävs det mer grön politik än det någonsin gjorts
tidigare.

– Det vi gjort hittills räcker inte. Vi måste visa väljarna
att vi förtjänar deras förtroende, säger hon.

– Vi kommer att gå till val med en miljöpolitik som
kommer att vara skarpare än något annat parti klarar
av, fortsätter han.

Miljöpartiets valanalys kom fram till att MP inte
gynnats av att lyfta fram andra frågor än miljö och
klimat.
Märta Stenevi menar att det ändå behövs en breddning
av MP:s budskap, men det handlar inte om att bara
välja ut ytterligare en eller två profilfrågor.
– Klimatförändringarna är en allt överskuggande fråga
för oss. Men vi kan inte hejda klimatförändringarna
om omställningen inte sker rättvist. Vi måste sluta vara
ett enfrågeparti som darrar på fyraprocentsspärren och
istället bli det breda samhällsbärande parti som jag är

Totalt 265 ombud deltog i omröstningen på söndagens
extra kongress. Ombuden representerar de olika
partidistrikten samt sidoorganisationer. Märta Stenevi
fick 142 av 265 röster. Rebecka Le Moine fick 54 röster,
Elin Söderberg 44 och Annika Hirvonen 25 röster.
Hans Olsson
hans.olsson@dn.se
FAKTA. MÄRTA STENEVI

Född 1976 i Lund.
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Bosatt i Malmö.
Studier i litteraturvetenskap, film, förlagskunskap och
företagsekonomi vid Lunds universitet, samt
marknadsföring på IHM Business School.
Anställd på Bokus i cirka 10 år, bland annat som
marknadschef. Marknads- och inköpschef på IMP
Nordic i cirka 5 år.
Gick med i Miljöpartiet 2012.
Regionråd i Skåne 2014–2016
Kommunalråd i Malmö 2016–2018.
Blev partisekreterare i Miljöpartiet 2019.

03 Nya ministrar på
väg in i Stefan Löfvens
regering
Miljöpartiets val av nytt språkrör ger
statsminister Stefan Löfven en chans att toppa
sitt lag inför valet nästa år. Hittills har han
varit relativt försiktig med att möblera om
bland ministrarna.
– Det här är en möjlighet att skifta ut personer
som är ett sänke för regeringen, säger
statsvetaren Niklas Bolin.
Bara vid tre tillfällen under sina sex år vid makten har
statsministern gjort större ommöbleringar bland
ministrarna. Men efter att Märta Stenevi i söndags
valdes till nytt språkrör för Miljöpartiet är det dags
igen.
Den här gången ska minst två personer ersättas.
Biståndsminister Peter Eriksson (MP) har redan avgått
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och miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) är
på väg att lämna. Besked om regeringsombildningen
väntas inom de närmaste dagarna.
Statsvetarprofessorn Ulf Bjereld, tidigare ordförande
för Socialdemokrater för tro och solidaritet, förväntar
sig inte några dramatiska förändringar.
– Stefan Löfven har bjudit på få överraskningar – i
kontrast mot Göran Persson som tyckte om att få lite
drama kring regeringsombildningarna. Så
arbetshypotesen är att det blir en försiktig
regeringsombildning och att det främst är miljöpartistiska statsråd som kommer att vara berörda,
säger Ulf Bjereld.
Niklas Bolin, statsvetare vid Mittuniversitetet, har
länge följt Miljöpartiet. Två saker är enligt honom
särskilt viktiga för MP: att man får behålla posten som
klimat- och miljöminister och att man behåller lika
många ministerposter.

– Märta Stenevi är en person som många anser
breddar partiet och hon står inte lika tydligt för klimatoch miljöagendan som hennes företrädare Åsa Romson
och Isabella Lövin gjorde. Det skulle förvåna mig om
hon fick rollen som klimat- och miljöminister, säger
Niklas Bolin.
De avgörande diskussionerna hålls inom en snäv krets.
Ytterst handlar det om statsministern och de två
språkrören. Men i DN:s samtal med miljöpartister är
det ändå några namn och scenarier som återkommer.
De flesta utgår från att Per Bolund blir klimat- och
miljöminister. Då uppstår en lucka efter honom på
finansdepartementet – om man inte flyttar
miljöfrågorna dit, en idé som omhuldas av
miljörörelsen.
Att ha en miljöpartist på finansdepartementet anses
avgörande, eftersom budgetarbetet lägger grunden för
all annan politik. Karolina Skog, i dag MP:s
ekonomiskpolitiska talesperson, budgetförhandlare
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och tidigare miljöminister, nämns som tänkbar
ersättare för Bolund.

ministrarna stärker sin ställning på bekostnad av
Miljöpartiets statsråd.

Nya språkröret Märta Stenevi övertar Åsa Lindhagens
ministerpost på arbetsmarknadsdepartementet, tror
flera MP-källor. Denna spretiga portfölj innehåller
såväl jämställdhet som segregation och diskriminering.
Flera miljöpartister tror att även bostadsfrågorna kan
hamna där, ett område som Märta Stenevi har
erfarenhet av från kommunalpolitiken.

Ulf Bjereld framhåller att man inte heller ska överdriva
betydelsen av att toppa laget inför valet.

En doldis som återkommer i diskussionen om MPministrar är Per Olsson Fridh, som varit
statssekreterare både åt biståndsminister Peter
Eriksson och tidigare kulturministern Alice Bah
Kuhnke. Han skulle kunna efterträda Peter Eriksson,
eller kliva in på finansdepartementet efter Per Bolund,
menar flera miljöpartister. I det senare fallet är Åsa
Lindhagen en tänkbar biståndsminister.
Flera bedömare menar att Stefan Löfven inte har något
att vinna på ommöbleringar som innebär att S-

– Men det är klart att det finns personer som skulle
vara duktiga på att föra partiets talan utåt. Många tror
att Aida Hadzialic har en stark framtid i partiet och
hon skulle kunna bli minister redan nu. Annika
Strandhäll är en annan karismatisk och kompetent
person som lätt får medial uppmärksamhet, säger Ulf
Bjereld.
Daniel Färm, vd för S-märkta Aktuellt i politiken, säger
att det inte finns något tryck från partiet att göra några
stora förändringar.
– Jag har inte uppfattat att det inom socialdemokratin
finns någon minister som man är missnöjd med. Det är
inte omöjligt att det bara blir MP-förändringar, säger
Daniel Färm.
Hans Olsson
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hans.olsson@dn.se
Hans Rosén
hans.rosen@dn.se
FAKTA. SÅ HAR STATSMINISTERN MÖBLERAT OM TIDIGARE

2016: Bostadsminister Mehmet Kaplan tvingas avgå
efter avslöjat samröre med turkiska extremister och
Åsa Romson ersätts som språkrör av Isabella Lövin.
Löfvens lösning blir att Lövin tar över klimatfrågorna
medan Karolina Skog kliver in som miljöminister.
Peter Eriksson kallas hem från EU-parlamentet och
blir ny bostadsminister. Framtidsminister Kristina
Persson (S) petas. Ann Linde blir ny S-minister med
ansvar för handelsfrågor.

2019: Fyra månader efter valet kan Stefan Löfven till
slut presentera sin nya regering. Hans Dahlgren som
EU-minister, Mikael Damberg som inrikesminister och
Lena Hallengren som socialminister är några av
förändringarna på S-sidan. Nya MP-namn är Amanda
Lind som kulturminister och Åsa Lindhagen som
jämställdhetsminister.
Fotnot: Utöver detta har enskilda statsråd ersatts vid
flera tillfällen.

2017: Efter DN:s avslöjande om säkerhetsskandalen på
Transportstyrelsen tvingas infrastrukturminister Anna
Johansson och inrikesminister Anders Ygeman, bägge
S, att avgå. Tomas Eneroth (S) kliver in som ny
infrastrukturminister medan justitieminister Morgan
Johansson tar över Ygemans tidigare ansvarsområde.
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05 Leonidas
Aretakis:
Kampen mot SD
är ingen skojig
middagslek för
de blaserade
Gäsp!” gäspar Victor Malm i Expressen (1/2).
Han är uttråkad, för nazismen är tråkig. Det är
tråkigt att den tog så många liv, men också
tråkigt att den åter marscherar ett varv i
debatten. Senast när Morgan Johansson (S) var
fräck nog att tipsa om en dokumentär om
nazismen på årsdagen för Hitlers

maktövertagande, vilket gjorde en del
konservativa så arga att de krävde hans avgång.
Visst ville ministern provocera. Budskapet, att
högerextremister sällan tar makten utan
konservativ hjälp, må vara slitet men har det
fått ett seriöst svar? Det spelar ingen roll, för
Malm är trött på såna ”odrägliga klyschor”.
”Gör nytt!”, skriver han, och jag läser först: ”Roa
mig!” Men han menar förstås att enformiga
tankar är slappa tankar.
Det är en rimlig estetik, om än inte alltid. I
”Arbetarlitteraturens återkomst” (2020) visar
Rasmus Landström att många av de nya
knegarförfattarna skriver monotont för att
fånga hur enahanda gigjobben är. När världen
är tjatig så kan variation bli förljugen. Hur ska
man på ständigt nya sätt förstå en rörelse som
själv är så fast i trettiotalet?
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Världen är en annan, men
Sverigedemokraternas rötter i nazismen är
likväl internationellt unika. När de ertappas
med krigsregalia, fyllevisor eller pikanta
tatueringar så anspelar de sällan på
Merovingierdynastin eller qin-tyrannen Fu
Shen, hur kittlande det än hade varit för oss
andra. Inte heller förrädarlistan – etniska och
sexuella minoriteter samt socialister – har
uppdaterats.

denna våldshöger gör vid makten är tydligt i
Brasilien, Polen, USA.
På Twitter föreslår Malm skämtsamt att vi i
stället refererar till tidiga nationalister som
Garibaldi och Cavour. Det låter som en kul
middagslek, men riskerar också att mynna ut i
en estetisk form av revisionism. Sossar har
nämligen all rätt att känna sig hotade.

Många verkar blasé inför hotet, men senast
förra veckan greps en nazist på en skola i
Varberg med yxa och brandflaskor och en annan
med rörbomber i hemmet. Var är vreden och
alla extrainsatta sändningar? I november
hittades en rörbomb hos en SD-politiker i
Björklinge, för några år sen kopplades en annan
till 150 kilo sprängmedel. Nordens blodigaste
terrordåd Utøya var riktat mot sossar. Vad

Att ministrarna gör tradiga historiska paralleller
är ett mindre problem än frånvaron av
alternativ politisk vision. I stället har de i
januariavtalet upprättat en skyddsvall i mitten
som kombinerar marknadstänk med
antifascistiska pekpinnar.
Riskerna med den strategin är tydliga i
Frankrike, vars president Emmanuel Macron
ofta lyfts fram när svenskar drömmer om
litterära politiker. Som journalisten Romaric

261

Godin skriver i ”Klasskriget i
Frankrike” (Daidalos) är han nu landets minst
populära ledare någonsin och jämsides i opinionsmätningarna med Nationella frontens
Marine Le Pen, bland annat på grund av sina
avskydda nyliberala pensionsreformer. Macrons
upplysta antifascism sätter tydligen inte mat på
bordet.
Men den är åtminstone tydlig med faran, till
skillnad från den upphöjda esteticism som bara
lyssnar till roande argument. Historien skrivs av
de monotona – från Garibaldi (”Allt jag vill är
att dö för Italien!”, snark!) till Greta Thunberg.
Tyvärr är det sköna inte alltid det sanna.
Leonidas Aretakis
leonidas.aretakis@dn.se
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Statsrådsberedningen
och statsministern
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Statsrådsberedningen och statsministern
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Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och
miljödepartementet.

314

Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedepartementet

426

Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med
digitalisering och energi

478

Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

782

Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdepartementet och kulturdepartementet. Med kulturella
verksamheter och idrott.

972

Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbetsmarknadsdepartementet och näringsdepartementet.

1016

Penningverksamheter hanteras av finansdepartementet
m fl.
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De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommunerna. - 1065
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Sverige styrs av regeringen
Regeringen styr med hundratals myndigeter, med 290 självständiga
kommuner och 21 själständiga regioner.
Regeringens politik bestäms av socialdemokrater, miljöpartister,
centerpartisteer och liberaler.
Regeroingen har en opposition av vänsterpartister, moderater,
kristdemokrater och sverigedemokrater, som kan påverka regeringen
med hjälp av riksdagens utskott,
Regeringen den 30 oktober 2020 har beskrivits i Sven Wimnell 2
november 2020: http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzt.pdf
Regeringens verksamheter enligt dess hemsida 30 oktober 2020:
Statsrådsberedningen
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet
Försvarsdepartementet
Infrastrukturdepartementet
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Utrikesdepartementet
Länsstyrelserna

Statsministern styr regeringen
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Politikområden för politiken 5 febuari 2021
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. 17 dec 2020 + bistånd o d
Utrikesminister Ann Linde
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
* Handel.
Politik för en handelsminiser.
Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska
frågor Anna Hallberg
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
* Internationellt utvecklingssamarbete. Bistånd. Minister
för internationellt utvecklingssamarbete. Per Olsson Fridh
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
* Försvar.
Politik för en försvarsminister.
Försvarsminister Peter Hultqvist
forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Miljö och klimat.
Politik för fysiska och sociala miljöer. Politik för klimat.
Miljö- och klimatminister samt vice statsministerPer Bolund
m.registrator@regeringskansliet.se Miljödepartementet
* Politik för juridik och migration.
Politik för en justitie-och migrations)minister.
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se
* Polisen. Brott. Kriminalvård.
Politik för en inrikesminister för brott och polis o d
Inrikesminister Mikael Damberg
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se
* Transporter och infrastruktur.
Politik för en infrastrukturminister.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth
i.registrator@regeringskansliet.se
* Energi- och digitalisering.
Politik för energi och digitalisering
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
i.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.
Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
socialdepartementet.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
* Jämställdhet. Diskriminering. Segregation
Politik för jämställdhet,diskriminering och segregation
Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot
diskriminering och segregation Märta Stenevi
arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
* Näringar.
Politik för en näringsminister.
Näringsminister Ibrahim Baylan
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
* Landsbygdspolitik.
Politik för en landsbygdsminister.
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
naringsdepartementet.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
Åsa Lindhagen
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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Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen har ansvar för att leda
och samordna arbetet i Regeringskansliet.
Om Statsrådsberedningen

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

Hans Dahlgren
EU-minister
Genvägar

Genvägar
•
•
•

Ansvariga statsråd

Globala målen och Agenda 2030
Innovationsrådet

Aktuellt från Statsrådsberedningen
Ansvariga statsråd

Stefan Löfven
Statsminister
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Under regeringen lyder Myndigheter
Här från Sven Wimnell 1 maj 2019:
Människornas verksamheter och grunderna för planering av
framtiden för världen och Sverige.

http://wimnell.com/omr40zp.pdf
Genom att klicka får man veta vad de gör. De sysslar med
gemensamma problem och privata problem.
Myndigheterna ändras. För att få det senaste, aktuella, använd
adresserna till regeringen.

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

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

•

Harpsundsnämnden
18 december 2014 från Statsrådsberedningen
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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
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
. 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
. 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.)
. 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
. 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d).
36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
4 Sambandsforskningsverksamheter.
5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.

SW
SW
SW
SW

6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.

SW 10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
SW 11/19 Individernas inre verkligheter.
SW 2 Religiösa verksamheter o d.
SW
SW
SW
SW
SW

3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
31 Statistik och demografi.
32 Statsvetenskap.
33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.
34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.
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Hans Dahlgren
EU-minister
Statsrådsberedningen
"Sverige ska ha en aktiv roll i den
Europeiska unionen. I en tid då vi har
många gemensamma utmaningar och när
ett land till och med väljer att lämna EU, så
vill vi se mer gränsöverskridande
samarbete. För fler och bättre jobb, för en
ambitiös klimatpolitik och för trygghet och
säkerhet för alla som bor här.
SW 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
SW 9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.
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06 Här är de
nya ministrarna
i Stefan Löfvens
regering
Två nya ministrar och två nygamla. Det
är resultatet när statsminister Stefan
Löfven (S) ombildar sin regering. Men
det blir bara förändringar bland MPministrar.
– Det beror på att vi är mitt uppe i en
pandemi, säger Löfven.
Per Bolund blir miljö- och klimatminister,
Märta Stenevi tar över jämställdhets- och
bostadsfrågor, Åsa Lindhagen blir

finansmarknadsminister och doldisen Per
Olsson Fridh biståndsminister. Så ser
fördelningen av nya statsråd ut efter att
statsminister Stefan Löfven ombildat sin
regering.
Några förändringar bland de S-märkta
statsråden blir det inte.
– I det här läget har jag valt att inte göra någon
större regeringsombildning och det beror på att
vi är mitt uppe i en pandemi. Alla statsråd har
uppgifter som är kopplade till pandemin och är i
full gång med att hantera den. Nu måste vi hålla
farten och se till att hantera pandemin, säger
Stefan Löfven.
Statsministern understryker att han inte ser
något behov i nuläget av att skifta S-ministrar.
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– Jag har det största förtroendet för alla
statsråd, annars är man inte statsråd, säger
Stefan Löfven.

Hon tycker att regeringen genomfört en rad bra
åtgärder, som investeringsstödet för hyresrätter
och förändringar i plan- och bygglagen.

Miljöpartiets nya språkrör Märta Stenevi tar
över posten som jämställdhetsminister från Åsa
Lindhagen, som i sin tur tar över på
finansdepartementet efter Per Bolund. Märta
Stenevi säger att hon är både glad och hedrad
över att få jobba med de här frågorna.

– Bostadsbyggandet har tagit fart under den här
regeringen. Men vi skulle behöva jobba mer
lokalt och regionalt med att hitta
markanvisningar så att vi också får byggt
mycket hyresrätter.

– Det är otroligt viktiga frågor, säger hon.
I hennes portfölj ingår även bostadsfrågorna,
något som hon har erfarenhet av som före detta
stadsbyggnadsråd i Malmö.
– Kombinationen av de här frågorna kommer
att stärka varandra. Vi kan göra väldigt mycket
för kvinnors trygghet genom hur vi utvecklar
våra samhällen ur ett jämställdhetsperspektiv,
säger Stenevi.

Per Bolund tar över som miljö- och
klimatminister och framhåller att hans
bakgrund som biolog gör att han särskilt värnar
om frågor som rör biologisk mångfald.
– Vår existens på den här planeten bygger på att
vi också skapar utrymme för de andra arterna,
annars kommer vi inte att kunna klara det här,
säger Bolund.
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Per Bolund ser som huvuduppgift att se till att
omstarten när pandemin avtar får en grön
profil.
– Det innebär inte minst att elektrifieringen av
våra transporter måste gå ännu snabbare. Det
är grunden för att minska fossilberoendet och
klimatpåverkan, säger han.
Förändringarna innebär också att Per Bolund
tar över som vice statsminister. Den rollen hade
tidigare Isabella Lövin. Enligt Stefan Löfven
hänger utnämningen samman med att
klimatministern haft posten som vice
statsminister i samtliga hans regeringar sedan
2014.

partier som samarbetar väl och litar på
varandra, säger Per Bolund.
Per Olsson Fridh har varit statssekreterare till
tidigare biståndsministern Peter Eriksson som
avgick i december. Olsson Fridh blir nu minister
för internationellt utvecklingsarbete.
Hans Olsson
hans.olsson@dn.se

– Det är viktigt att vi håller fast vid den
tradition som gällt under Stefan Löfven. Miljöoch klimatfrågorna är centrala i regeringens
arbete. Det manifesterar också att vi är två
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06 Nya
ministern pekas
ut som möjligt
språkrör
Per Olsson Fridh är den stora nyheten i
Stefan Löfvens regeringsombildning.
Som tidigare statssekreterare har han
tvingats hantera skandalerna kring både
Kulturprofilen och Mona Sahlin.
MP-källor pekar ut honom som en
framtida språkrörskandidat efter Per
Bolund.

I tisdags fick Per Olsson Fridh, (MP), frågan om
att efterträda Peter Eriksson som minister för
internationellt utvecklingsarbete. Han kommer
direkt från rollen som statssekreterare hos
densamma. I den rollen har han bland annat
vittnat om samers situation inför FN:s
rasdiskrimineringskommitté och varit i Sudan
och Etiopien för att träffa representanter för
ländernas regeringar och civilsamhälle.
I hans nya uppdrag som minister ligger fokus på
pandemin.
– Vi måste få ut vaccin också till de allra
fattigaste länderna. Då kan de öppna sina
länder, sina ekonomier och vara en del av den
globala återhämtning som krävs för att
möjliggöra klimatomställningen, säger Per
Olsson Fridh.
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Miljöpartister som DN har talat med beskriver
Olsson Fridh som en karismatisk och populär
person, både bland de egna men också på sitt
departement, UD. Flera MP-källor pekar ut
honom som en potentiell efterträdare till
språkrörsposten. En fråga som är för tidigt
väckt, enligt honom själv.
– Per Bolund har precis tillträtt som språkrör.
Det är inget jag i dag strävar efter, säger han.
Som tidigare statssekreterare hos dåvarande
kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke har Per Olsson Fridh tvingats hantera
flera skandaler. Han var med när Mona Sahlin
lämnade jobbet som samordnare mot
våldsbejakande extremism efter att Expressen
avslöjat att hon skrivit ett ogiltigt intyg till sin
före detta livvakt.

Han var även med 2015 när Alice Bah Kuhnke
överlämnade medalj till mannen som senare
blev känd som Kulturprofilen efter DN:s
avslöjanden hösten 2017. Enligt uppgift till
Aftonbladet informerades Per Olsson Fridh av
en politisk tjänsteman om de rykten som fanns
runt Kulturprofilen innan denne mottog
medaljen.
Men Per Olsson Fridh förde inte uppgifterna
vidare till sin minister eftersom han ansåg att
det bara var rykten, något som han senare
ångrade, enligt Aftonbladet.
– Jag önskar ju att jag nåtts av den
informationen tidigare. Jag fick det berättat för
mig nyss, sa Alice Bah Kuhnke till tidningen i
november 2017.
Det som hände ser han i dag som en lärdom.
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– Det har stärkt mig i hur man kan hantera
kriser som ledare, säger han.

beskriver honom på Twitter som en ”kunnig,
professionell och sympatisk biståndspolitiker”.

Per Olsson Fridh kom in i riksdagen 2014 men
blev inte långvarig eftersom han några veckor
efter valet fick jobbet som statssekreterare hos
Alice Bah Kuhnke.

Hanna Jakobson

Olsson Fridh har en bakgrund i
Stockholmspolitiken men är uppvuxen i Lomma
och Malmö. Han har en fil kand. i både sociologi
och mänskliga rättigheter från Lunds
universitet samt Malmö högskola. Han är gift
med Madeleine Kaharascho Fridh, fritidspolitiker för Feministiskt initiativ i Stockholms
stad.

mikael.delin@dn.se

Även bland politiska motståndare finns de som
gratulerar Per Olsson Fridh till utnämningen.
Lars Adaktusson, riksdagsledamot för KD,

hanna.jakobson@dn.se
Mikael Delin

Hugo Ewald
hugo.ewald@dn.se
FAKTA. PER OLSSON FRIDH (MP)

Ålder: 39 år.
Kommer från tjänsten som statssekreterare hos
biståndsminister Peter Eriksson, med inriktning
på internationellt utvecklingssamarbete.

276

Statssekreterare hos kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke 2014–
2019.
Riksdagsledamot (tjänstledig för
statssekreteraruppdraget) 2018.
Ordförande i Miljöpartiet i Stockholms stad
2011 och ledamot i kommunfullmäktige 2010–
2014.
Politisk rådgivare för Miljöpartiet i riksdagen
2010–2014.
Källa: Regeringen

05 Nej, Löfven
hotar inte
demokratin
Det kan vara de senaste årens mest
skrattretande inlägg i debatten: Dagens
industris ledarsidas antydningar att om vi inte
passar oss kan Socialdemokraterna införa
socialism i Sverige. Till bevisen hör att partiet
fortfarande sjunger Internationalen och vill
begränsa möjligheterna till vinst i välfärden.
Stefan Löfven, en Fidel Castro i fårakläder. Ni
hör hur det låter.
Nu försöker samma ledarsida bräcka sig själv.
Det ligger i tangentens riktning att S inte tänker
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lämna ifrån sig makten vid en valförlust,
insinueras i en text i veckan (Di 1/2).
Bevisen är ett antal utspel av S-märkta
ministrar. Peter Hultqvist, Anders Ygeman och
Morgan Johansson har i klumpiga ordalag gjort
en rad i grund och botten korrekta iakttagelser:
När ytterhögern har kommit till makten har det
historiskt sett skett med hjälp av mer
respektabla krafter. Ledande sverigedemokrater
hejade faktiskt på Trump i presidentvalet och
nominerade honom till Nobelpriset. SD har
public service i sikte om partiet når makten.
Ändå är det Socialdemokraterna som ”drar in
Trumpismen i Sverige”, hävdar Di (26/1) i
ytterligare en ledare, med slående avsaknad av
självinsikt.

beskylldes för att vilja göra om sitt land till
Kuba. Genom att fula ut demokraten skulle
Donald Trump framställas som det minst dåliga
alternativet för republikaner som inte var
bekväma med sitt eget partis kandidat.
Vad gäller Stefan Löfvens socialistiska impulser
kan det för övrigt konstateras att de inte är
värre än att han i skarpt läge går med på att
avskaffa värnskatten, luckra upp arbetsrätten
och skriva på ett avtal som slår fast att han inte
får införa några vinstbegränsningar i välfärden.
Farligare än så är inte dagens socialdemokrati.
Martin Liby Troein
martin.liby-troein@dn.se

Just anklagelser om socialism haglade i USAvalet. Då var det den beskedlige Joe Biden som
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06 Ewa
Stenberg:
Kriserna gör att
statsministern
inte vågar
förnya sig
Varken statsminister Löfven eller
Miljöpartiet vågar förnya sig inför valet
nästa år. Stefan Löfven gör i stället en
minimalistisk regeringsombildning,
styrd av pandemin och en hotande
regeringskris.

Det är ett och ett halvt år kvar till valet och båda
regeringspartierna hade behövt lite nytt blod
och mer energi, om de ska kunna fortsätta att
regera. Det nyvalda gröna språkröret Märta
Stenevi lovade när hon valdes förra helgen att
Miljöpartiet ska växa långt, långt över fyraprocentspärren.
Miljöpartiet klarade spärren i det senaste valet
delvis genom stödröster och ligger nu och
skälver kring riksdagsspärren. De gröna har
talat om att bredda sin profil för att kunna växa,
men någon sådan breddning syns inte bland
ministerportföljerna. Det är egentligen bara
jämställdhets- och bostadsminister Märta
Stenevi som är ny, frågorna är desamma.
Per Olsson Fridh (MP), en omvittnat kompetent
men okänd statssekreterare, blir
biståndsminister. Det är ett jobb han i praktiken
redan sköter. Biträdande finansminister Per
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Bolund blir miljö- och klimatminister och
kommer att fortsätta på Isabella Lövins linje.
Tidigare jämställdhetsminister Åsa Lindhagen
får ta över en del av Bolunds tidigare
ministerportfölj. Det mesta fortsätter som
vanligt.

Stefan Löfven vill understryka behovet av
stabilitet med sin minimala ombildning. Han
påminde på pressträffen om den långa och
svåra regeringsbildningen efter valet 2018, som
”hade kunnat fortsätta i några månader till” om
inte januariavtalet slutits 2019.

Det är uppenbarligen inte tanken på nästa val
eller behovet av politisk förnyelse som styr
ministeruppställningen. I stället avgörs den av
två kriser. Den första är förstås pandemin, där
många ministrar sliter hårt med
krishanteringen. Statsministern tycker sig inte
ha råd med några avbräck. Sådana kostar
dyrbar tid. Den andra krisen kommer om
Liberalerna beslutar sig för att lämna
januarisamarbetet. Då har regeringen inte
längre stöd i riksdagen för sin nästa statsbudget
och en regeringskris hotar.

Statsministern sade att ett land med en
övergångsregering inte har samma kraft som ett
land med en riktig regering. ”Nu har det
tillkommit en pandemi när människor dör. För
landets skull skulle jag se till att behålla en så
stark politisk stabilitet som det någonsin går”,
sade Stefan Löfven.
Löfven tillade att det vore oansvarigt att försätta
landet i en svår politisk kris under pandemin.
Statsministern visar ett smakprov på hur det
kommer att låta om Liberalerna skulle lämna
regeringssamarbetet. Han har skärpt tonen mot
Liberalernas Nyamko Sabuni, tidigare har han
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varit mycket försiktig i sina kommentarer.
Skulle Sabuni leda sitt parti ur
januarisamarbetet vet hon nu att
Socialdemokraterna kommer att rubricera
henne som ansvarslös och kallsinnig inför det
lidande som det nya coronaviruset skapar.

uppförsbacke. Förändringen blir en stark
kontrast mot våra grannländer. Finland, Norge,
Danmark och Island som alla har kvinnliga
statsministrar. Estland har både kvinnlig statsminister och president.
Ewa Stenberg

Det mest anmärkningsvärda med fredagens
blygsamma regeringsombildning är att vi nu har
fått en manlig vice statsminister. Miljö- och
klimatminister Per Bolund (MP) efterträder det
kvinnliga språkröret Isabella Lövin på den
posten. Här sågs Per Bolunds samarbetsvilja
och rutin sannolikt som viktigare än
könsbalansen, trots att både S och MP är partier
som ju brukar kvotera efter kön. I Miljöpartiet
ses det ju till och med som så viktigt att de två
språkrören väljs utifrån sin könstillhörighet.

ewa.stenberg@dn.se

Det jämställdhetsansvariga språkröret Märta
Stenevi (MP) får inleda sin ministerkarriär i
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Utrikesförhållanden,
försvar och klimat
hanteras av utrikesdepartementet, försvarsdeprtementet och
miljödepartementet.
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Statsrådsberedningen och statsministern
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Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och
miljödepartementet.

314

Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedepartementet

426

Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med
digitalisering och energi

478

Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

782

Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdepartementet och kulturdepartementet. Med kulturella
verksamheter och idrott.

972

Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbetsmarknadsdepartementet och näringsdepartementet.

1016

Penningverksamheter hanteras av finansdepartementet
m fl.
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De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommunerna. - 1065
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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
Per Olsson Fridh.Minister för internationellt
utvecklingssamarbete
Genvägar

Genvägar
Sveriges ordförandeskap i OSSE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Informationsmaterial: Utrikesdepartementet –
en kort presentation

Aktuellt från Utrikesdepartementet
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Utrikesdepartementet 6 februari 2921

•

Exportkreditnämnden (EKN)
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet

•

Folke Bernadotteakademin
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/
Myndigheter
•

Business Sweden
02 september 2015 från Utrikesdepartementet

•

Sweden House
10 augusti 2015 från Utrikesdepartementet

•

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

•

Nordiska Afrikainstitutet
09 februari 2015 från Utrikesdepartementet

•

Svenska institutet, SI
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet

•

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet

•

Kommerskollegium
06 februari 2015 från Utrikesdepartementet

•
Inspektionen för strategiska produkter, ISP
Utrikesdepartementet
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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.”

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

Ann Lindes områden
•
•
•

Demokrati och mänskliga
rättigheter
Folkrätt
Utrikes- och säkerhetspolitik
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35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
. 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
. 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.)
. 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
. 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d).
34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.
91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.

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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Per Olsson Fridh
Minister för internationellt
utvecklingssamarbete
Utrikesdepartementet

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.

”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 förklaring)
Relaterad navigering
•
•
•
•

Presskontakter
Pressbilder
E-post till registrator
Kontakt
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•
•
•
•
•

Försvarsdepartementet
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.

Myndigheter med flera
Remisser
Organisation
Kontakt
Genomförandet av försvarsbeslutet regeringens åtgärder på
försvarsområdet

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt statsråd

Områden

Områden
• Försvar
• Militärt försvar
Om Försvarsdepartementet

Relaterad navigering
• Försvarsdepartementets delar i statens
budget
• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer

Peter Hultqvist
Försvarsminister

Aktuellt från Försvarsdepartementet

288

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

Myndigheter
•

Myndigheten för digital förvaltning
07 september 2018 från Finansdepartementet

•

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet

•

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet

•

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

•

Försvarsunderrättelsedomstolen
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet

•

Försvarsmakten
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet

•

Försvarets radioanstalt (FRA)
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet

•

Försvarets materielverk (FMV)
05 februari 2015 från Försvarsdepartementet
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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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•
•
•
•
•

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.

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt statsråd
Per Bolund
Miljö- och klimatminister samt vice statsminister
Genvägar

Genvägar
•

Områden

Områden

Rättsliga dokument
Utredningar och kommittéer
Myndigheter med flera
Remisser
Kontakt

Aktuella regeländringar

Aktuellt från Miljödepartementet

• Miljö och klimat
Om Miljödepartementet

Relaterad navigering
• Miljödepartementets delar i statens
budget
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Miljödepartementet 6 februari 2021

•

Strålsäkerhetsmyndigheten
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet

•

Naturvårdsverket
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet

•

Kärnavfallsfonden
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet

•

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

•

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

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljodepartementet/
Myndigheter
•

•

Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning,
SIVL
28 april 2015 från Miljö- och energidepartementet
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra
28 april 2015 från Miljö- och energidepartementet

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Kemikalieinspektionen, KemI
27 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet

•

Statens geotekniska institut (SGI)
26 januari 2015 från Miljö- och energidepartementet
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Per Bolund
Miljö- och klimatminister samt vice
statsminister
Miljödepartementet

Per Bolunds områden
Miljö och klimat
•
•
•
•

Presskontakter
Pressbilder
E-post till registrator
Kontakt

Genvägar
•
•

Per Bolund på Twitter
Per Bolund på Instagram

Aktuellt från Per Bolund
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31 Nina Burton.
”Den orörda
naturen börjar
bli sällsynt och
allt fler inser
nog att den inte
kan tas för
given”
Du inledde din bana som poet och återkommer
ofta till poesin i din essäistik. Hur skiljer sig

dessa litterära uttryck egentligen … Letar man
de perfekta orden även när man skriver essä?
– Ja, definitivt. Essän har genom hela historien
tillhört den sköna litteraturen eller
belletristiken, så stilen är ett med genren. Själv
söker jag ständigt synonymer för att hitta
nyanser och ord som passar meningarnas rytm.
Jag kan bearbeta mina manus fyrtio gånger, och
i vissa stadier jobbar jag gärna till musik.
Ett tema som binder samman de flesta av dina
böcker är kommunikation, samvaro; rhizomatik
kan man säga. Är detta någon sorts
utgångspunkt eller kommer det därhän helt
naturligt?
– Det har jag inte tänkt på, men jag har alltid
varit utforskare. Rhizom har väl att göra med
växters rotsystem. Och det är sant att jag i de
flesta sammanhang söker rötter och samband,
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sådant som sträcker sig vidare. Kanske man
kunde se det som en idémässig ekologi?

visat sig ha ett språk. Att vi inte heller har
patent på ett medvetande är också en ganska ny
insikt i vetenskapen, och det ändrar hela
perspektivet på naturen. Nu kan den inte längre
ses som en kuliss till vår egen föreställning. Alla
naturens aktörer har egna röster.

Naturskildringarna har verkligen haft en hausse
på senare år, som lyrik, prosa och essä. Hur
tänker du kring detta?
– Naturböcker har nog funnits hela tiden, även
om intresset gått i vågor. På 1970-talet hade
essäisten Björn Berglund till exempel en
återkommande helsida om natur i DN.

Hur ser du på den svenska essäistikens
ställning?

– Men i dag är bakgrunden en annan. Arter
försvinner i rasande takt, så nu är inte mer än
fyra procent av jordens däggdjur vilda medan vi,
vår boskap och våra husdjur står för resten. En
orörd natur börjar bli sällsynt, och att den i
dagens miljöförstöring inte kan tas för given
inser nog allt fler.
– Dessutom händer det spännande saker i
forskningen. Ta bara detta att andra arter än vi

– Jag tror den blir allt starkare. Essän kan ju
kombinera ett litterärt språk med förunderliga
fakta och filosofiska frågor, allt på ett personligt
och gränsöverskridande sätt. Sådant kan bli
både intressant och njutbart.
Vad arbetar du på just nu?
– Det är faktiskt en poesibok. Essäböckerna
brukar sluka all min tid och energi, men
isoleringen under pandemin ger en meditativ
arbetsro. Alltså passar jag på att knyta ihop

295

vilsna diktfragment som hopats under de
senaste åren, innan nästa essäboksprojekt kan
rulla i gång.
Så vad handlar din nya bok om?
– Diktbokens titel är ”Variationer på
imperfekt”. Det är ett fint gammalt tempus för
något förflutet som ännu varar, men talande
nog tycks det numera ha försvunnit ur
läroböckerna. Sedan kanske det blir en essäbok
om en intressant sydafrikansk biolog som jag
läste redan på 1970-talet. Han har skrivit om
allt från vindens och vattnets eget liv till valar
och elefanter, så där skulle jag väl få lämna den
svenska naturen mentalt. Fast med essäböcker
kan man aldrig så noga veta …

MOTIVERING.

”Livets tunna väggar” är en fortsättning på ett
rastlöst och nyfiket författarskap, som sträcker
sig över tid och rum, genom natur och kultur,
med essän som redskap för en levande undersökning av världsalltets samband och om
kommunikation över alla möjliga gränser.
NINA BURTON.

Född: 1946 i Stockholm.
Bor: Fortfarande i Stockholm.
Gör: Skriver essäer och poesi.
Ser fram emot kulturåret 2021: Att min
diktsamling ska bli färdig.

Jonas Thente
jonas.thente@dn.se
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I Sverige är det lätt att tänka sig att
det starka intresset för friluftsliv på kyrkogården hänger...

01 Bredda inte partiet
så att klimatpolitiken
försvinner
Från början var de åtta kandidater. Inför söndagens
gröna extrakongress var det fyra kvar. Och på
eftermiddagen stod det klart att Märta Stenevi, som
gick med i Miljöpartiet så sent som 2012, men som
trots det har hunnit vara såväl kommunal- och
regionråd som partisekretare, är nytt språkrör vid Per
Bolunds sida.
Valberedningen, vars förslag hon är, var tydlig: Partiet
behöver en karismatisk person som går genom rutan.
Bolund uttryckte det med att det inte räcker att ha den
bästa politiken – man måste även kunna beskriva den
för väljarna.
Det kan Märta Stenevi, som är en tydlig
kommunikatör. Frågan är vad hon har att säga,
bortsett ifrån att slå fast att MP inte kan nöja sig med
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att klara riksdagsspärren, vilket är ungefär vad de kan
förvänta sig enligt de senaste opinionsmätningarna.

klimatframgångar – bakom krisande opinionssiffror
och klagomål.

Lyssnar man på Per Bolunds kongresstal kommer de
gröna att satsa på att både bredda och vässa politiken.
Det betyder att planen kan vara att Bolund, som spås
ta över miljö- och klimatministerjobbet efter Isabella
Lövin, vässar partiet i klimatfrågan, medan Stenevi
står för breddningen på övriga områden. Det vore en
olycklig arbetsfördelning.

Därför bör fokus för det gröna partiet fram till valet
vara att sätta klimatfrågan i första, andra och tredje
rummet. Märta Stenevis huvuduppgift blir i så fall att
se till att MP:s gröna svar går genom rutan.
Susanne Nyström
susanne.nystrom@dn.se

I sitt tacktal nämnde det nya språkröret, förutom
klimat och högerpopulism, allt från socialt utsatta barn
och ojämlikhet till skola, kriminalitet och skillnader
mellan stad och land. Det fungerar för ett parti som gör
anspråk på att vara statsbärande. Men med en sådan
breddning, dessutom kring frågor där många partier
försöker profilera sig, riskerar ett litet parti som MP att
bli ett urvattnat vänsterparti i grön förpackning.
Det vill säga ett parti som likt Liberalerna tycks stå för
allt och inget. Samtidigt försvinner segrar i
regeringssamarbetet – MP har haft en hel del
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01 Försvaret ändrar sig
– järnvägen kan bli
park
En del av det oanvända järnvägsspåret mellan
Södersjukhuset och Skanstull ska bli park efter
modell New York, om Centerns planer går i lås.
– Att kunna lägga till en ny park i innerstaden
– samtidigt som vi förtätar Södermalm det
händer inte varje dag, säger
stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo (C).
Godstrafiken på spåren har upphört sedan länge men
Försvarsmakten vill behålla järnvägen av
beredskapsskäl.
– Men nu har försvaret sagt ja till att staden kan
fortsätta utveckla den här parkidén, så länge som vi
låter själva rälsen finnas kvar under trädäcket som
man med enkla medel kan ta bort. Vi lanserade idén
redan 2016, som kommunpolitiker måste man ha

tålamod för att kunna realisera sina idéer, säger Jonas
Naddebo.
Parken ska kallas Stockholm Low line, kopplat till New
Yorks High line, också den en park på ett gammalt
järnvägsspår.
– Namnet fick ju direkt kritik för att det var engelska i
stället för svenska, det var nätverket Språkförsvaret
som hörde av sig och tyckte att det var tokigt att man
inte kunde ha ett svenskt namn, säger Jonas Naddebo.
Ska ni inte ändra er då, och ha ett svenskt namn?
– Nu har ju Low line nästan blivit så inarbetat, det
känns som om det har satt sig.
Parken finns med i Södermalms stadsdelsnämnd
verksamhetsplan för i år.
– Nu ska stadsdelen tillsammans med exploateringsoch trafikkontoret titta på den här lösningen och se hur
man kan få till det. Det känns så kul för stadsmiljön –
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det här är ju verkligen per definition en bortslösad yta,
säger Jonas Naddebo.

konserter, säger Lars Rottem Krangnes som sitter i
Södermalms stadsdelsnämnd för Centern.

Det kanske inte de som odlar i pallkragar längs spåret
tycker?

Södermalms stadsdelsnämnd får varje månad in
mellan fem och 20 medborgarförslag.

– Givetvis kan vi ha odling kvar, men med ett trädäck
på spåren tillgängliggör vi platsen. Det är lätt att gå här
nu, i snön, men det är lite bökigare när de här sliprarna
mellan rälsen är framme.

–Många handlar om Årstaviken och aktiviteter eller
förändringar man vill se i just det här området, det
finns ingen brist på idéer, säger Lars Rottem Krangnes.

Jonas Naddebo vill gärna att stadsdelen, tillsammans
med näringsidkare, också undersöker en kafélösning.
– Då får man ytterligare ett värde. Det är hur mycket
sol som helst här.
Spåren ligger i en sluttning i söderläge med utsikt över
Årstaviken.
– Vi kan ha solbryggor och bygga ut små terrasser.
Föreningar, privatpersoner och näringsidkare kan
börja ha aktiviteter här, små idrottsaktiviteter, små

Han ser stora möjligheter i att kunna börja använda
området som parkmark och rekreationsområde.
– Vi får fler möjligheter för Söderborna, vilket inte
minst har visat sig viktigt nu den här sommaren när
pandemin gjorde att allt fler var i stan och det var
jättehårt tryck på våra parker. I vanliga fall har vi också
väldigt många besökande på Södermalm, från resten
av staden och hela Sverige.
Hur ser tidsplanen för parken ut?
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– Det är inte säkert att vi hinner börja använda den i
år, men pengarna finns om planeringen går att
genomföra, säger Lars Rottem Krangnes.

02 Mest miljögifter i
Mälaren

Mia Tottmar

Många miljöstörande ämnen har påvisats i Vänern,
Vättern och Mälaren, visar en ny forskningsrapport av
Sveriges lantbruksuniversitet. Högst är halterna i
Mälaren, rapporterar P4 Västmanland.

mia.tottmar@dn.se
FAKTA. INGEN TRAFIK PÅ ÖVER 20 ÅR

Järnvägsspåret Södra station– Södersjukhuset–
Hammarbyhamnen–Stadsgården anlades i etapper
mellan åren 1925 och 1939. Det fanns planer på att
anlägga ett krigssjukhus under Södersjukhuset, ett
bergrum sprängdes ut men projektet skrinlades efter
freden 1945.
Godstrafiken på järnvägen upphörde 1997 och banan
avelektrifierades, men spåren har under lång tid
behållits intakta av beredskapsskäl.

I drygt ett år har forskare tagit prover med några
månaders mellanrum i Sveriges största sjöar och
intilliggande vattendrag och vattenverk. Man har bland
annat hittat läkemedelsrester, rester av hormonämnen,
koffein, nikotin, industriämnen, bekämpningsmedel
och andra kemikalier.
TT
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02 Hollywoodstjärnor
skriver under Greta
Thunbergs brev

skyddar de mest utsatta människorna i världen från
förtryck. Dessutom kräver de att ”ecocid” – ett begrepp
som handlar om mänsklig aktivitet som skadar eller
förstör ekosystem – blir ett erkänt, internationellt
brott.

Greta Thunberg kräver, tillsammans med
miljöforskare, i ett öppet brev att klimatsituationen
behandlas som en kris. En rad kända personer finns
bland undertecknarna. Syftet är att få politiker, ledare
och företag världen över att agera lika intensivt mot
klimatkrisen som mot pandemin.

Saga Malm
saga.malm@dn.se

Uppmaningen har undertecknats av både aktivister,
forskare och celebriteter. Bland annat tidigare
mottagaren av Nobels fredspris Malala Yousafzai, Billie
Eilish, Leonardo DiCaprio, Björk och författaren av
den dystopiska boken ”The handmaid’s tale”, Margaret
Atwood.
I brevet sammanfattas åtgärderna som krävs: att
användandet av fossila bränslen upphör helt, att
demokratin säkras och att en klimatpolitik införs som
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05 Samtal med
skogen
Alla skogar är vackra men varje skog är vacker
på sitt eget sätt.
En vinterdag gör vi en tur tillsammans, skogen
står och vi går.
Du är inte så stor just där vi bor, påpekar vi,
bara en halv kilometer lång och något hundratal
meter bred. Mest är det furor men också ek och
en del al, ja på de ställen där du är lite
vattensjuk.
En är hög och en är rund, säger vi och stannar
till vid ett par idegranar. Engelsmännen gjorde
långbågar av deras stammar på medeltiden.

Visste du att trädet kallas barrlind i våra
trakter?
Inte en susning.
Vildaplarna här är bra risiga men ger oss ändå
varje år de suräpplen vi behöver till vår
rönnbärsgelé. Fast rönnarna är vi rätt trötta på,
de översvämmar ju vår ö. Hur tänkte du där
egentligen?
Inte ett knäpp från skogen (som Goethe skrev i
en berömd kortdikt). Någon gång kan vinden få
säga ett par ord i ditt grenverk. Själv håller du ju
tyst. Men tystnad är också ett språk. Ja många.
Här har du en himla massa stora gropar.
Därifrån togs sand, tror man, när kyrkan
byggdes i Lycke på 1820-talet. Nu har de eviga
regnen fyllt de här håligheterna med vatten.
Dina stammar står där och dricker i de stora
karen. Som hästar.
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Så stannar vi intill den avblåsta jättegrenen,
stegar upp femton meter och blir stående. Här
får vi kantareller om fyra månader. Ja, om du
nu inte har andra planer förstås.
Ny tystnad, mer öppen.
Vi går förbi den bättre hälften som röjer upp
närmast stigen och vinkar. Skogar är lata, de
städar aldrig efter sig. Ja, det gäller dig också.

På ett foto trycker ett halvdussin karlar ner den
första plantan. Man får väl tänka sig att de
hurrar. Fast det var ju före din tid. Eller ja,
precis i början.
I februari 1950 fick du fint besök. Då kom Sten
Bergman hit, vår siste store upptäcktsresande,
han vars far var kannibal. Bergman sköt harar,
de gick illa åt dina nysatta tallplantor.

Dan Sjögren

Hur många träd har du egentligen kvar på hela
ön? Kanske lika många som det är blommor i
orkidéängen. Nog mindre än tusen?
Så går vi fram och hälsar på eken, öns äldsta
träd. Någon sa att en ek behöver tre hundra år
för att växa upp och lika lång tid för att dö.
Vi har hittat en del material om den första
trädplanteringen på ön. 1948 satte man 12 000
tallar och något hundratal småbjörkar.
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06 ”Gröna
investeringar
riskerar
pensioner till
liten
klimatnytta”
Nya finansmarknadsministern Åsa
Lindhagen (MP) måste se till att det inte
byggs upp överdrivna och riskabla
förväntningar på gröna investeringar. De
fungerar inte som huvudverktyg för
klimatomställningen. Det centrala
verktyget för att göra världen

klimatneutral är att sätta pris på
utsläppen genom koldioxidskatter eller
handel med utsläppsrätter, skriver fyra
forskare.
DN. DEBATT 210206
Från många håll ställs nu krav på att de statliga
pensionsfonderna ska bidra till
klimatomställningen genom att bara investera
hållbart. Förväntningarna på gröna finansiella
investeringar är mycket höga – de ska vara ett
centralt verktyg för att stoppa
klimatförändringarna och samtidigt ge bättre
avkastning till spararna. Dessa förväntningar är
inte realistiska. Risken är stor att
förväntningarna grusas med negativa
konsekvenser för engagemanget i klimatfrågor
och att övergripande samhällsmål som
klimatomställning, god avkastning för
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pensionssparare och finansiell stabilitet
motverkas.
Det är förstås inget fel att vilja göra rätt som
investerare – att till exempel inte vilja tjäna
pengar på skadlig verksamhet som
tobaksindustri eller kolbaserad
energiproduktion. I dag erbjuds sparare en rad
möjligheter att investera i aktie- och
obligationsfonder som följer klimatsmarta
strategier eller att sortera bort branscher och
företag baserat på hållbarhetshänsyn. Att välja
dessa påminner om att göra hållbara val som
konsument – man köper ett grönare tvättmedel
eller väljer en kortare semesterresa. Kostnaden
för sådana val är ofta liten. Att det är svårt att
veta exakt vad mitt val har för effekt spelar då
inte så stor roll – det räcker att det känns rätt.

finansmarknadsministern Åsa Lindhagen bör
därför se till att de som bestämmer över vårt
sparande gör det utifrån realistiska
förväntningar. Regeringen har hittills pressat de
statliga pensionsfonderna att öka innehav av
aktier och obligationer klassade som gröna och
att dra sig ur alla fossila verksamheter. Detta
riskerar att kosta – minska framtida pensioner
– men kan inte förväntas att göra betydande
klimatnytta. I stället bör de stora statliga
fonderna använda sitt breda innehav i
börsnoterade bolag för att söka påverka
omställningen genom att äga och styra
företagen. Ansvariga myndigheter som Finansinspektionen, Pensionsmyndigheten och
Riksbanken bör också ta ansvar för att inte
överdrivna och riskabla förväntningar på gröna
investeringar byggs upp.

När det gäller statliga pensionsfonder kan det
dock inte räcka att det känns rätt. Den nya
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Gröna finansiella investeringar fungerar inte
som huvudverktyg för klimatomställningen. Det
helt centrala verktyget för att göra världen
klimatneutral är att sätta pris på utsläppen av
koldioxid. Det kan ske genom koldioxidskatter
eller handel med utsläppsrätter. Vi vet att dessa
verktyg fungerar och kan uppnå acceptabla
klimatresultat till minsta möjliga kostnad.
Redan det modesta priset på utsläpp inom EU:s
utsläppshandel gör kolkraften olönsam.
Omfattande utredningar från den
Internationella valutafonden IMF visar att pris
på utsläpp är effektiva och nödvändiga.
Koldioxidavgifter fungerar eftersom de gör
utsläpp kostsamma och därmed minskar
lönsamheten i ohållbar verksamhet. Syftet med
att dra sig ur fossila investeringar är också att
avskräcka investeringar i dessa genom att
minska deras lönsamhet.

Problemet är att detta verktyg av tre skäl är
alldeles för svagt för att ha någon avgörande
effekt:
1 Börsen är bara en finansieringskälla av många
– kolkraftverk och andra bruna investeringar
kan finansieras på annat håll -- utanför börsen
eller från andra länder. Och de flesta
investeringar finansieras internt, från
företagens vinster och kassa, och är därmed
oberoende av finansieringsvillkor.
2 Att sälja en aktie (eller avstå från att köpa)
minskar dess pris. Därmed ökar lönsamheten
för andra som överväger samma eller liknande
investeringar. Om svenska pensionsfonder
säljer oljeaktier så blir oljeinvesteringar alltså
lönsammare för andra. Forskningsöversikter
visar att de direkta effekterna på utsläpp av att
vissa investerare drar sig ur fossilbranschen
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därför är obetydliga så länge som fossilbranschen är lönsam.

stort hot mot omställningen. Det behövs fler
som gör sådant, inte färre.

3 Om hållbarhetsinriktade ägare säljer aktier i
mindre hållbara företag tappar de också rätten
att påverka verksamheten i hållbar riktning.
Inte ens de allra mest ambitiösa
omställningsplanerna innebär att alla fossila
företag omedelbart ska stoppa sin verksamhet.
Konventionell olja och gas kommer att
användas i ett par decennier till. Att sälja fossila
företag innebär inte att företagen försvinner
utan att inflytande över dem lämnas över till
andra, sannolikt mindre ansvarsfulla, ägare.

Gröna fonder ger inte bättre förväntad
avkastning. Det kan låta som en självklarhet att
det långsiktigt hållbara måste ge bäst
avkastning och under det senaste året har
avkastningen på gröna investeringar också varit
mycket god. Många marknadsför nu gröna
fonder med dessa argument men decennier av
finansiell forskning visar dock att man bör vara
skeptisk. Det har genom historien inte fungerat
att öka avkastningen på lång sikt genom att
använda allmänt känd information utan att
samtidigt öka risken.

På senare år har stora internationella
kapitalförvaltare börjat samarbeta för att genom
sitt ägande motverka oetiskt beteende som
korruption, kränkning av arbetstagarnas
rättigheter och antiklimatlobbing som är ett

Den som vet något om ett företags framtid
innan andra vet det kan förstås tjäna pengar på
börsen. Detsamma gäller om man med tur eller
skicklighet lyckas hitta en framtidsbransch före
alla andra. Om klimatpolitiken i omvärlden
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framöver blir mer kraftfull än vad dagens
investerare tror kan också investeringar i gröna
företag ge en överavkastning. Men en strategi
där man tror sig veta bättre än alla andra är för
aktivister och små hedgefonder, inte offentliga
pensionssystem.
Kapitalbrist är inte problemet. Den globala
omställningen kräver investeringar som kostar
pengar. Särskilt stora krav kommer detta att
ställa på Kina, Indien och många andra
utvecklingsländer. Att svenska pensionsfonder
skulle bekosta denna omställning genom att
låna ut pengar lite billigare är helt enkelt inte
realistiskt. På hemmaplan, i Sverige och i EU,
tyder inget på att omställningen till
klimatneutralitet försinkas av brist på kapital.
Tvärtom finns ett enormt utbud av
investeringsvilligt kapital både för stora kapitalinvesteringar och i små nya företag som

utvecklar ny teknik. En överdriven tilltro till
avkastningen i gröna investeringar kan dock
riskera en kapitalflykt om förväntningarna inte
infrias.
Omställningen till klimatneutralitet är
nödvändig och vi är optimistiska om att den
kommer att ske. För att den ska göra det måste
klimatpolitiken bygga på realistiska
förväntningar om vad som fungerar och vad
som inte gör det. Vi måste flytta fokus till det
som fungerar – blicken på bollen!
Bo Becker, professor i finansiell ekonomi,
SHOF, Handelshögskolan i Stockholm
John Hassler, professor i nationalekonomi,
IIES, Stockholms universitet
Jonas Nycander, professor i fysisk oceanografi,
MISU, Stockholms universitet
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Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi,
SHOF, Handelshögskolan i Stockholm

06 C: Skärp
målen för att
rädda klimatet
Centern vill skärpa klimatmålen. Partiet
lägger fram fem förslag med mål att
minska utsläppen.
– Tyvärr minskar inte utsläppen i
tillräckligt snabb takt, säger Annie Lööf.
I helgen arrangerar Centerpartiet
kommundagar där drygt 600 partimedlemmar
samlas för att diskutera den framtida politiken.
I sitt inledningstal kritiserade partiledaren
Annie Lööf regeringens hantering av
coronakrisen, något hon även gjorde tidigare i
veckan i en DN-intervju.
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– Regeringen måste öka tempot. Nu är det som
att de alltid ligger steget efter. Jag tycker att
förslagen borde komma fram mycket snabbare,
säger Annie Lööf.
C-ledaren lanserade samtidigt ett åtgärdspaket
för att minska utsläppen. C vill bland annat
införa ett nytt nationellt mål för så kallade
minusutsläpp. Metoden ska vara att fånga in
och lagra sådan koldioxid som redan finns i
atmosfären. Målet är att Sverige inte ska ha
några nettoutsläpp år 2045.
– När ekonomin drar i gång igen vill vi att det
ska ske genom en grön omställning. Detta är
storskaliga satsningar för att vi ska gå en grön
väg, säger Annie Lööf.
Ett annat förslag är att öka kapaciteten i
elnäten. C vill att Svenska kraftnät ska få ett
större ansvar för att säkra elleveranserna.

– Det har de inte i dag. Det ansvaret ligger på
olika leverantörer. Vi måste ta ett helhetsgrepp
på nationell nivå, säger Annie Lööf.
– Energiminister Anders Ygeman måste ta ett
ägarskap över frågan och ge Svenska kraftnät
det juridiska ansvaret för att säkra
elleveranserna. I dag är det otydligt ansvar,
fortsätter hon.
Hans Olsson
hans.olsson@dn.se
FAKTA. C:S KLIMATFÖRSLAG

1 Nytt nationellt mål för minusutsläpp. C vill
införa ett skarpt mål för minusutsläpp som
utgår från Sveriges nationella klimatmål, och
som säkerställer att vi når netto-nollutsläpp i
Sverige till 2045.
2 Gör koldioxidlagring möjligt i Sverige.
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3 Inför ett bonussystem på EU-nivå för
minusutsläpp.
4 Säkra kapaciteten och säkerställ
leveranssäkerheten av el i hela landet.
5 Bredda industriklivet med en riktad
vätgassatsning.

06 Liten, lurvig
och listig!
Fjällräven trivs i kylan bland bergen. Den tjocka
pälsen gör att räven klarar temperaturer på
ända ner till 50 minusgrader!
Det finns två sorters fjällrävar, viträv och blåräv.
Viträven är vanligare. På vintern är pälsen just
vit som snö, för att bli mer gråbrun på
sommaren. Blårävens päls är brun på
sommaren, men blir på vintern blågrå. Oavsett
färg är pälsen ett bra kamouflage året om. Den
gör räven svårare att upptäcka när den jagar.
Favoritmat? Fjäll-lämlar, men även sorkar och
andra gnagare. Fjällräven är inte så kräsen, utan
äter också resterna av döda djur som den hittar.
De rävar som lever i Arktis har en ganska lurig
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metod för att få mat. De följer efter isbjörnar,
och äter sedan upp det som björnen lämnar.

Natalie Mourad
natalie.mourad@dn.se

Fjällräven bor i och runt Arktis. I Sverige lever
den allra längst norrut. Här är den hotad sedan
länge. I början av 1900-talet jagades
fjällrävarna, vilket gjorde att stammen
minskade rejält. 1928 blev räven fridlyst. I dag
har de blivit fler. Vid en räkning förra året
hittade man ungefär 350 rävar.
Att de fortfarande är så få beror på flera saker.
En är släktingen rödräven. När klimatet ändras
och blir varmare flyttar rödrävarna längre
norrut. Och det går inte så bra för de två arterna
att dela på fjällen. Det blir konkurrens om
maten, som det redan är ont om. Rödrävarna är
dessutom större och dödar fjällrävar. För att få
de svenska fjällrävarna att bli fler ser man till
att mata dem. Dessutom jagas rödräven.
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•
•
•
•

Justitiedepartementet
ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland annat polisen,
åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården samt för migrationsoch asylfrågor och krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar för
lagstiftningen inom områdena statsrätt och allmän förvaltningsrätt,
civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Områden

Remisser
Organisation
Kontakt
Internationellt rättsligt samarbete

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

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

Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister

Mikael Damberg
Inrikesminister
Genvägar
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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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Justitiedepartementet

•

Rättshjälpsmyndigheten
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Migrationsverket
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

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

Myndigheter
•

Revisorsinspektionen (RI)
19 april 2017 från Justitiedepartementet

•
•

•

Polismyndigheten
11 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Ekobrottsmyndigheten (EBM)
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Inspektionen för strategiska produkter, ISP
06 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Domarnämnden
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum
05 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Brottsoffermyndigheten (BrOM)
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Justitiekanslern (JK)
05 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Brottsförebyggande rådet (Brå)
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Statens haverikommission (SHK)
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Åklagarmyndigheten
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Sveriges Domstolar
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Kustbevakningen (KBV)
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
02 februari 2015 från Justitiedepartementet
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Kriminalvården
04 februari 2015 från Justitiedepartementet

•

Säkerhetspolisen
05 januari 2015 från Justitiedepartementet

•

Rättsmedicinalverket (RMV)
05 januari 2015 från JustitiedepartementetMorgan Johansson

•
•
•

Gentekniknämnden
05 januari 2015 från Justitiedepartementet
Datainspektionen
05 januari 2015 från Justitiedepartementet
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Morgan Johansson

•
•

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

SW
SW
SW
SW

Morgan Johanssons områden
•
•
•
•

Bekämpning av terrorism
Demokrati och mänskliga
rättigheter
Familjerätt
Grundlagar och integritet
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Migration och asyl
Rättsväsendet
32 Statsvetenskap.
34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.
. 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
. 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.

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)
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31 Maricas
mamma
mördades av sin
sambo
Marica Wedbergs mamma Annica
Dahlqvist mördades av sin sambo. Det
var inte första gången sambon var
våldsam mot henne, skulle det visa sig.
Annica blev en av de cirka 16 kvinnor
som varje år mördas av en man de har
eller har haft en relation med. Trots alla
lagar som har stiftats till skydd mot
kvinnor så minskar inte antalet mord.

– Det har bara malt på år ut och år in.
Det diskuteras inte tillräckligt i
samhällsdebatten, säger kriminologen
Mikael Rying.
Det är den 22 december 2014 och Marica
Wedberg blir allt oroligare. Mamman svarade
inte i telefon, trots att hon hade pratat om att de
skulle köpa julklappar tillsammans. Följande
dag får hon beskedet som kommer att ge henne
psykiska ärr för livet: Hennes mamma Annica
Dahlqvist är död och mammans sambo har
gripits för mord.
– Jag fick höra att det hade varit ett bråk i
lägenheten. Hon låg tydligen i flera dagar innan
hon hittades. Det är ju sånt som man bara hör
att det händer andra, säger Marica Wedberg.
Mannen flyttade in hos Marica Wedbergs
mamma i Torslanda utanför Göteborg ett par år
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tidigare. Tidigt fick Marica Wedberg en känsla
av obehag angående mannen.

Vad fanns det för tecken på att det inte stod rätt
till?

– Han hade inget körkort, han drack, tog droger
och hade inget jobb, säger hon.

– Vi förstod inte det då. I efterhand har jag fått
höra att polisen var där dag ut och dag in. Men
en kvinna som blir misshandlad berättar ofta
inte för anhöriga vad de är med om, säger
Marica Wedberg.

Marica Wedbergs berättar att hennes mamma
var mannens fullständiga motsats. Samtidigt är
det svårt att verkligen sätta sig in i en annan
människas situation och livsval.
– De hade säkert jättekul ihop, men jag hade
väldigt svårt för honom, säger hon.
Mannen hade tidigare suttit i fängelse och
känslan var att Marica Wedbergs mamma
trodde att hon kunde hjälpa mannen. Men
några dagar innan julafton 2014 dog hon i sitt
eget hem. Enligt hovrätten hade mannen dödat
Annica Dahlqvist med trubbigt våld, och tydliga
tecken fanns på att hon även hade blivit strypt.
Straffet blev 14 års fängelse.

Utredningen visade mycket riktigt att polisen
hade kallats till Annicas hem tidigare. När
mamman tidigare hade blivit hörd framkommer
att mannen hade fått hjälp för
aggressionsproblem, och hon sade också att han
hade slagit henne flera gånger tidigare.
– Vi var hemma och kollade på en serie, ”Sons
of anarchy”, och så blev han arg över slutet på
ett avsnitt och han stängde av tv:n. Sen tjafsade
vi om vad vi skulle se efter. Han ville se
”Doobidoo” och jag ville se ”Idol” och när han
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därefter frågade om jag ville ha mer vin så
svarade jag nej. Då började han säga att jag varit
anti mot honom hela kvällen och det blev tjafs,
säger hon i ett förhör med polisen efter en
misshandel månaden före mordet.
Förhörsledaren frågar vad som hände därefter,
och får av Annica Dahlqvist svaret:
– Han knuffade mig. Sen slog han sönder
dörren.
○○○
Händelserna som ledde till Annica Dahlqvists
död är på många sätt typiska. Många av de män
som mördar kvinnor de har eller har haft en
nära relation med har också varit i kontakt med
en eller flera myndigheter tidigare.
Kerstin Weigl, mångårig journalist på
Aftonbladet, står tillsammans med kollegan

Kristina Edblom bakom en unik granskning om
315 mördade kvinnor, och vad
omständigheterna kring deras död var.
– Vi hittade saker som vi blev väldigt
konfunderade över. Till exempel att
gärningsmännen också har sökt hjälp. En del
hade många vårdkontakter, både för
aggressivitet och dåligt mående, säger hon.
Men tendensen är ändå att varningssignalerna
inte hanteras med tillräckligt allvar i kontakt
med vården, menar Kerstin Weigl. Ofta har
morden sedan skett i samband med att kvinnan
vill lämna mannen.
– Det har funnits en olycklig uppfattning om att
det är väldigt brutala, våldsamma män som
begår de här gärningarna. Men min bild är att
det är väldigt vanliga män som inte står ut med
separationen: ”Jag kan inte leva utan dig.” Han
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är självupptagen, självcentrerad, gråter, kan
inte leva själv, säger Kerstin Weigl.
Har du upptäckt någon gemensam nämnare
bland de här männen som mördar sina kvinnor?
– Alla har inte varit våldsamma tidigare. Men
har velat ha kontroll över sin partner. Och de
accepterar inte en separation.
○○○
Sedan 1990 har antalet kvinnor som utsätts för
dödligt våld av sin partner legat på mellan 16
eller 17 kvinnor årligen i genomsnitt. Det
berättar Mikael Rying, kriminolog och verksam
vid polisens Nationella operativa avdelning,
Noa. De senaste 30 åren har han successivt gått
igenom samtliga mordfall i Sverige.

Även Mikael Rying lyfter fram separationer som
en vanlig faktor i dessa ärenden – och han
beklagar att antalet döda kvinnor inte minskar.
– Trots alla lagar som har stiftats till skydd för
kvinnor så har inte fallen gått ner. Det är en
nyhet i sig. Det har bara malt på, år ut och år in.
Det leder också till barn som blir utan sina
mammor och deras pappor hamnar i fängelse.
Det diskuteras inte tillräckligt i
samhällsdebatten, säger Mikael Rying.
I många fall är det dödliga våldet den slutgiltiga
fasen av att en man har utsatt en kvinna för en
ökande grad av misshandel. Det kan börja med
psykisk misshandel, övergå i fysisk misshandel
som sedan trappas upp. Men det är inte alltid så
– och en faktor som förklarar fenomenet bättre
är psykiskt mående hos mannen.
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– I ungefär hälften av fallen finns det hot och
våld sedan tidigare i Sverige. Vissa
internationella studier pekar det på att det är
70–80 procent. Generellt skulle jag säga att de
som mördar i stor utsträckning, omkring 90
procent, lider av psykisk ohälsa, säger Mikael
Rying.
Orsakerna till det dödliga våldet ser också olika
ut beroende på personernas ålder, berättar han
vidare. Bland tonåringar har pojkarna inte
möjlighet att kontrollera kvinnorna på samma
sätt eftersom de generellt sett inte bor ihop.
Liknande mönster gäller för åldrarna 20–30 år.
Men i nästa kategori, gällande 30–50-åringar,
är det dödliga våldet ofta ett resultat av just en
separation efter gemensam familjebildning och
barn.
– Sedan, när de är lite äldre, så brukar det vara
kopplat till missbruk av alkohol och sjukdom

eller demens hos gärningsmännen, säger Mikael
Rying.
Forskningen har visat att psykisk ohälsa hos
männen ger en ökad risk för att utsätta
kvinnorna för dödligt våld. Denna typ av
gärningar är också vanligare bland grupper med
lägre socioekonomisk status och lägre
utbildningsnivå. Men forskningen visar också
att riskerna inte är kopplade till exempelvis
etnicitet.
För att motverka dessa brott behövs ökade
resurser och att ge myndigheter och kommuner
möjligheten att hantera männen som uppvisar
riskbeteenden, enligt Mikael Rying. Han menar
att det inte räcker med enbart socialtjänsten i
dessa ärenden och föreslår specialiserade
enheter i varje kommun, där de utsatta
kvinnorna får ett heltäckande stöd med de
åtgärder som behövs i varje enskilt fall.
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Finns det några speciella tecken man ska vara
uppmärksam på?

känner att man inte kan bli riktigt glad. Det är
något som trycker inom en, liksom.

– Ja, om kvinnan söker hjälp i samband med en
separation och berättar om misshandel som hon
har varit utsatt för. Och om man söker hjälp
inom psykiatrin och är orolig för sin man, att
man inte känner igen honom. Då bör man
kanske ha resurser att lägga in den här
personen, säger Mikael Rying.

Hon berättar vidare att det fortfarande är så
många frågetecken kvar, trots att själva mordet
är utrett och gärningsmannen sitter i fängelse.

○○○
Marica Wedbergs mamma dog när hon var 49.
– Man brukar ju ha en brakfest på 50-årsdagen.
Men på hennes födelsedag hade vi hennes
urnsättning, säger Marica Wedberg.
Har du kunnat lägga det här bakom dig?
– Det har nog märkt mig för livet. Man känner
hur … att man aldrig kan glömma det. Man

– Jag tänker på det jättemycket. Jag tänker,
ville hon lämna honom? Det var det jag
hoppades på. Eller ville hon bara handla mjölk,
och att han blev arg för det?
Adam Svensson
adam.svensson@dn.se

Några domar från 2020
Södertörns tingsrätt juni 2020
En då 62-årig man döms mot sitt nekande till
livstids fängelse för två fall av mord och ett fall
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av mordbrand. Han åtalades för att ha hällt
bensin på sin fru och därefter tänt på. I
samband med den våldsamma branden i deras
villa i Tumba dog även deras 21-årige son. Två
andra av deras barn blev vittnen till
händelserna.
Motivet bedöms vara att kvinnan ville skiljas,
något som mannen inte kunde hantera.
Mannens förklaring till händelserna var att han
råkat spilla bensin i närheten av hustrun
samtidigt som hon kastat ett värmeljus. Den
förklaringen godtog inte rätten. En timme innan
dådet handlade mannen 12 liter bensin på en
närliggande mack. De två dunkarna återfanns i
hemmet. Han gjorde även uttalanden till
personer på platsen när huset stod i lågor som
gjorde att misstankar väcktes. Han berättade då
att han han hällt bensin över frun och tänt på.
Ångermanlands tingsrätt juli 2020

En 45-årig man döms till livstids fängelse av
Ångermanlands tingsrätt för mord på sin
hustru. Den 42-åriga hustrun dödades i parets
hem utanför Sollefteå någon gång mellan den
29-30 januari 2020. Hon sköts i huvudet med
ett hagelgevär. Mannen körde sedan ena barnet
till skolan morgonen efter innan han gick till
polisen för att berätta.
Mannen själv har hävdat att han hade tänkt ta
sitt liv men då råkade skjuta hustrun, något som
tingsrätten inte tror på då han strax före skottet
gjort sökningar på straff för mord bland annat.
Motivet till mordet tros vara att kvinnan ville
skiljas. Hon hade börjat vidta åtgärder för att
påbörja processen med en skilsmässa och bland
annat beställt och erhållit personbevis för detta
syfte. Men hennes make ville inte skiljas,
tingsrätten konstaterar efter att ha hört ett
inspelat samtal mellan makarna att han ”verkar
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vara en person som har svårt att acceptera
hustruns vilja.”
Lunds tingsrätt oktober 2020
En man i 35-årsåldern döms till 18 års fängelse
för mordet på sin hustru, ett straff som sedan
hovrätten skärper till livstids fängelse. Hustrun
hade sagt att hon ville skiljas, det ville inte
mannen. Han slog henne med en hantel och
ströp henne. Deras tre små barn befann sig i
lägenheten vid mordet och tingsrätten
konstaterade sedan att mannen genom
gärningen berövat barnen en förälder och
vårdnadshavare, vilket försatt dem i en mycket
utsatt situation under deras fortsatta uppväxt.
Mannen lämnade sedan barnen på förskolan
och försökte ta sig till Danmark men avvisades
vid gränsen. Han återvände till Malmö och
ringde ett samtal till polisen. Därefter lade han

sig över järnvägsrälsen under
Frihamnsviadukten där han kunde
omhändertas av polis.
Själv sa mannen att det inte var hans avsikt att
döda hustrun. Han blev angripen och
försvarade sig, något vare sig tings- eller hovrätt
trodde på. Kvinnan ska tidigare ha uttryckt
rädsla för maken.
Göteborgs tingsrätt november 2020
En man i 70-årsåldern dömdes i november
2020 till 16 års fängelse för mord efter att ha
slagit ihjäl sin fru sedan 40 år med en
landhockeyklubba i bostaden på Hisingen.
Kvinnan utsattes för upprepade slag, även när
hon låg ner. Mannen erkände att han slagit
hustrun men förnekade mord då han menar att
han inte hade uppsåt att döda, något som
tingsrätten bortsåg från och konstaterade att ”i
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(han) vart fall får anses ha varit likgiltig inför att
(offret) skulle avlida.” Rätten konstaterade att
kvinnan utsatts för ett svårt lidande då hon
slogs ihjäl.
I förhör direkt efter mordet sa mannen att
motivet var att hustrun ”tjatade”.
– Hon slutade inte klaga. Jag gick till köket.
Hon kommer dit och hon fortsätter att klaga.
Jag sa att hon klagar varje dag.

31 Städare och
väktare erbjöds
vaccin – nu
utreds
sjukhuset
Region Stockholm har inlett en
utredning mot akutsjukhuset i Norrtälje
efter att väktare, administrativ personal
och städare erbjudits vaccin.
Samtidigt finns det både vårdpersonal
och äldre i kommunen som ännu inte fått
sin första dos.
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– Det finns inga direktiv om att vi ska
erbjuda vaccin till andra än vår egen
verksamhet, till privata vårdcentraler,
säger chefläkaren Susanne Bergenbrant
Glas.
Norrtälje sjukhus, som drivs av vårdbolaget
Tiohundra AB, förväntade sig drygt 700 doser
vaccin mot covid-19. På grund av leveransproblem har det bara blivit totalt 400 doser som
getts.
Sjukhuset fick i uppdrag av regionen att ta fram
en turordningslista över vilken personal som
behöver vaccineras. Högst upp fanns personal
på bland annat intensivvårdsavdelning och
akuten, enligt sjukhusets chefläkare.
Trots att uppemot tusen personer arbetar på
sjukhuset, och det bara funnits drygt 400 doser

att ge, fick även städare, administrativ personal
och väktare erbjudande om vaccin mot covid-19.
– Vi har såklart prioriterat personal inom
intensivvård, på akuten och på
covidavdelningar, de som har mest kontakt med
misstänkta covidpatienter. Plus den
kringpersonal som jobbar där, och då har det
kommit med både lokalvårdare, chefer som
sitter inne på enheterna, sekreterare och även
väktare.
– Men väktare har inte hamnat högst upp på
turordningen, utan högst upp hamnar personal
på intensiven och akuten bland annat.
Men beslutet om att erbjuda vaccin till bland
annat väktare har väckt kritik, bland annat hos
vårdpersonal på en annan vårdmottagning i
kommunen, Norrtälje hälsocentral.
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– Det här är en fråga om liv och död. Vår
personal undrar naturligtvis varför de ska stå i
frontlinjen med bristfälliga skydd samtidigt som
deras vänner, tillika administrativ personal på
sjukhuset bredvid, redan fått vaccin för två
veckor sedan. Det här bryter ned vår arbetsmoral totalt, säger Gustav Soler, specialistläkare
och grundare av Prosalus, som bland annat
driver Norrtälje hälsocentral.
DN har också varit i kontakt med annan
personal inom Prosalus som är kritiska till att
personer som inte arbetar som vårdpersonal
blivit erbjudna vaccin.
– Patienter ringer oss och vill gärna få sin
vaccination. Och så hör de att väktare eller
lokalvårdare på sjukhuset får vaccin. Jag förstår
att det skickar signaler som är svårtolkade hos
dessa patienter, som är bland de som behöver

det här vaccinet mest, säger en annan läkare
som vill vara anonym.
Sveriges kommuner och regioner känner inte till
några ytterligare fall där kommuner eller
regioner bedriver utredningar kring
hanteringen av vaccin, utöver ett antal fall i
Eskilstuna där äldreomsorgschefer bland annat
ska ha erbjudit familjemedlemmar vaccin, och
nu ärendet i Norrtälje.
Region Stockholm har nu inlett en utredning
mot Tiohundra AB med anledning av
verksamhetens vaccinhantering. Regionen
bekräftar också att det är den enda
verksamheten i regionen som utreds när det
gäller hantering av vaccin.
Regionens vaccinsamordnare, Magnus Thyberg,
understryker att alla verksamheter ska följa den
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prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten
rekommenderat.

som har störst behov av att skyddas mot att bli
allvarligt sjuka ska få vaccin först.

Är det fel att väktare erbjuds vaccin innan
vårdspersonal i samma kommun blir det?

De som bor på ett särskilt boende för äldre eller
har hemtjänst.

– Prioritetsordningen är tydlig. Man börjar med
de mest sköra äldre och de som är nära de
patienterna. Sedan har vi vaccinering av viss
vårdpersonal. Det är den prioritetsordning som
gäller. Sedan vet jag inte vilken grund man
använder när man vaccinerar olika individer,
som de här väktarna.

De som arbetar nära personer som bor på
särskilda boende för äldre eller arbetar inom
hemtjänsten.

Adrian Sadikovic
adrian.sadikovic@dn.se
FAKTA. PRIORITERADE GRUPPER

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka
personer som ska erbjudas vaccination först. De

Vuxen som bor tillsammans med någon som har
hemtjänst.
Sedan ska följande personer erbjudas
vaccination:
De som är 70 år eller äldre.
Vuxna som får stöd enligt LSS eller har
personlig assistans.
De som arbetar inom vården eller omsorgen och
arbetar nära de som får vård eller omsorg.
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Efter det ska övriga personer som har en ökad
risk att bli allvarligt sjuka erbjudas vaccination.
Sedan kommer resten av befolkningen som är
18 år eller äldre att erbjudas vaccination.
Källa: 1177

31 15-åringar
gripna för
mordförsök i
Eskilstuna
Polisen har gripit tre pojkar i 15-årsåldern i
Eskilstuna misstänkta för försök till mord och
grovt vapenbrott. Man har även funnit spår som
tyder på en skottlossning.
– Åklagaren har gjort bedömningen att två av
dem är anhållna på sannolika skäl och en är skäligen misstänkt, säger polisens
presstalesperson Angelica Israelsson Silfver.
TT
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31 Dramatiskt
rymningsförsök
från
ungdomshem
En intagen pojke på Råby ungdomshem i Lund
försökte förra veckan rymma genom att hota två
anställda. Den intagne hade en arm runt halsen
på en av de anställda och hotade att skära denne
med en avbruten cd-skiva, rapporterar SVT
Nyheter Skåne.
Enligt Statens institutionsstyrelse lyckades inte
rymningen. Händelsen har polisanmälts.

31 Hon lockades
med fest –
knivhöggs i
ryggen av
jämnåriga
väninnor
Hon trodde att hon skulle på fest. I stället
lockades den unga kvinnan av sin
tjejkompis till en mörk byggarbetsplats
där hon blev misshandlad och
knivhuggen.

TT
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”De lurade mig för en fucking kille”, sade
hon till en trygghetsvärd som försökte
lugna henne efteråt.
I morgon, måndag, inleds rättegången
mot fyra kvinnor i åldrarna 17 till 21 år,
alla misstänkta för försök till mord.
Bara några minuter före överfallet kramar den
unga kvinnan sin kompis. De möts på
Centralstationen i Göteborg en sen oktoberkväll
och sms-meddelanden dem emellan visar att
kvinnan hade lockats dit med löften om att festa
med rappare på ett hotell i Göteborg.

De går mot en byggnad i närheten. Kompisen
ska då ha bett kvinnan följa med in i genom en
öppning i plywoodskivorna i byggställningen
som omsluter byggnaden för att ”hämta något”.
Kvinnan tvekar men går ändå in i det mörka,
trånga utrymmet.
– Helt plötsligt anfaller de mig, säger hon i
förhör.

”JAG E PÅÅÅÅÅ”, hade kvinnan svarat.

De är fyra mot en och kvinnan hamnar snabbt i
underläge. Hon blir sparkad mot kroppen och
huvudet. När hon ligger på marken inser hon att
hon har blivit knivhuggen, enligt
förundersökningsprotokollet.

När de möts reagerar hon på att hennes kompis
har en luva som hon håller tätt runt ansiktet.
Enligt kvinnan verkar hon ”iskall”.

– Jag ligger i fosterställning. Jag tänker bara att
jag kommer att dö när som helst, säger hon i
förhör.
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En grupp trygghetsvärdar är just då på väg till
det närliggande Securitashuset för att avsluta
sitt pass när de hör skriken inifrån
byggställningen. De kommer närmare och ser
den unga kvinnan stappla ut, hukande och
blodig.
– Man såg skräcken i hennes ögon, hon skrek av
rädsla, smärta ... jag vet inte. Hon var hysterisk.
Blodet forsade ifrån ben och rygg, säger en
trygghetsvärd i förhör.
Kvinnan ska också ha sagt: ”De lurade mig för
en fucking kille.”
Trygghetsvärdarna springer ikapp de
misstänkta och lyckas omhänderta tre av dem.
Den fjärde stoppas av ordningsvakter.
Kvinnorna beskrivs i förhören med
trygghetsvärdarna som likgiltiga. De ska även

ha ropat ”det är rätt åt dig” till den skadade
kvinnan innan de försökte fly från platsen.
Väl hos polisen frågar en av de gripna, en 21årig kvinna, om kvinnan är död. När hon inte
får ett svar ska hon enligt polisen ha sagt att
”hon är som en gris, så hon dör inte”.
På brottsplatsen hittas blodspår, en lösnagel,
smink och en blodig kniv med bruten spets.
Enligt intyg från Rättsmedicinalverket ska
kvinnan ha blivit knivhuggen fem gånger.
Sticken är flera centimeter djupa men ska inte
ha träffat några inre organ.
De inledande förhören med henne är svåra. Hon
gråter mycket, har ont och verkar vara i chock.
För polisen blir utmaningen att med hjälp av
hennes minnesbilder reda ut vad som har hänt.
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Det kommer fram att det finns en konflikt
mellan kvinnan och 21-åringen. Enligt kvinnan
hade de umgåtts en del under sommaren fram
till det att hon upptäckte att 21-åringen hade
träffat hennes pojkvän bakom hennes rygg.
Kvinnan berättar att hon ville hämnas och att
hon därför gick ut och festade med 21-åringens
expojkvän – kort före attacken.
– Man går inte och knivhugger någon för det.
Hon har fan förstört mitt liv, jag mår skitdåligt,
säger kvinnan i förhör.
21-åringen bekräftar att det fanns en konflikt
rörande hennes före detta pojkvän och säger att
kvinnan hade berättat saker för mannen som
kunde utsätta henne för fara.
På frågan om hon och de andra kvinnorna hade
kommit överens i förväg om att misshandla
kvinnan säger hon nej.

– Asså, det blev bara så. Det går inte att prata
med henne normalt, säger 21-åringen i förhör.
Med vid överfallet var ytterligare två kvinnor –
en 17-åring och en 19-åring – som var helt
okända för offret. Varför de hängde med är
oklart.
– Jag hade inget bättre för mig, säger en av dem
i förhör.
Alla fyra var narkotikapåverkade när dådet
skedde. De erkänner att de har deltagit i
misshandeln men nekar till att ha knivhuggit
offret. Nu åtalas de för mordförsök och ringa
narkotikabrott.
– Det finns ju olika uppgifter om vem som höll i
kniven, men jag menar att det inte spelar någon
större roll eftersom de är åtalade tillsammans
och för att de agerade i samförstånd, säger Åsa
Nilsson, åklagare i målet.
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Vad är din bild av motivet bakom dådet?
– Vi ser det som ett svartsjukedrama men vad
som egentligen hänt, det vet inte jag. Min åsikt
är att det faktiskt inte spelar någon roll. Oavsett
hur otrevlig eller verbalt aggressiv någon är mot
en får man inte lov att sätta kniven i den, säger
hon.
Rättegången mot de fyra unga kvinnorna börjar
i tingsrätten i morgon, måndag.
Marina Ferhatovic
marina.ferhatovic@dn.se

31 Kritiken
växer mot
Svenonius bild
av Karolinskas
överskott
När Karolinska universitetssjukhuset
vänt sitt underskott till ett litet överskott
2020 beror det på besparingar och ökade
intäkter under pandemin. Kritik kommer
nu både från fackligt håll och från
oppositionspartierna som pekar på att
personalen fått betala för att röda siffror
ska bli svarta under ett exceptionellt år,
då färre anställda ska göra mer.
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Karolinska universitetssjukhusets ekonomiska
vändning som innebär ett plus på 73 miljoner
kronor kallar finansregionrådet Irene Svenonius
(M) för en enorm prestation, men den ljusa
bilden delas inte fullt ut av alla.
Socialdemokratiska oppositionsregionrådet
Aida Hadzialic tycker att det är positivt att
ekonomin vänt.
– Men jag blir lite fundersam när den politiska
majoriteten slår sig för bröstet för att man har
minskat sitt eget slöseri. Man borde aldrig ha
hamnat i att ekonomin var så misskött, säger
Hadzialic som samtidigt lyfter de anställdas
insatser under pandemin.
– Att låta varslen ligga kvar över personalens
huvud, det var helt oanständigt.
Vänsterpartiets Anna Sehlin ser tidigare
nedragningar som en orsak till resultatet.

– Det är bra att de har vänt ekonomin, men det
är personalen som får betala – om
administrationen minskar så är det någon
annan som måste utföra arbetet. Även om
varslen inte ledde till uppsägningar, så är det
vårdpersonal som slutat. Vi ser hur erfarna
slutat, och de som stått i frontlinjen inte om
intensivvården inte pallar mer. Man har inte
gjort tillräckligt för att de ska vara kvar, säger
Vänsterpartiets Anna Sehlin.
I bakgrunden ligger det sparkrav som legat på
sjukhuset, med historiken av överanvändning av
konsulter och det dyra OPS-avtalet, säger
Sehlin.
– Den bakgrunden är politisk. Vi ser att det här
pluset beror på att man dragit ner på personal.
Sehlin lyfter att regionen som helhet gick med
tre miljarder i vinst 2020, vilket V ville skulle
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användas för att lyfta sparkraven från
akutsjukhusen.
– Det skulle vara nödvändigt för att inte hamna
här igen.
Läkarföreningens ordförande på Karolinska,
Yvonne Dellmark, tycker att resultatet förklaras
med att 2020 var ett ovanligt år.
– Det här överskottet skulle inte finnas om vi
haft ett normalt år. En förklaring är att vi har
gjort covidvård och fått betalt för det, säger
Yvonne Dellmark.
Hon lyfter också att stor intäkt kommer från
provtagningsverksamheten med Karolinska
universitetslaboratoriet KUL, som utökat sin
verksamhet för provtagning och covidtestning.

Dellmark säger att den ekonomiska vändningen
är ett erkännande för alla medarbetare som
gjort att vården fungerat under det här året.
– Det bedrivs spännande covidrelaterad
forskning, och den nödvändigaste utbildningen,
men mycket annat har fått stå tillbaka för att
frigöra personal till covidvård.
Hon säger också att resultatet delvis kan
förklaras av vård som inte har blivit utförd, och
som nu måste betas av – den så kallade vårdskulden.
Yvonne Dellmark pekar också på att
verksamhetsplanen för 2021 kommer att
innebära ökad press på de anställda, med ökade
prestationskrav samtidigt som personalstyrkan
minskat.
– Den stora utmaningen kommer i år när vi
enligt verksamhetsplanen skall producera mer
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med mindre resurser i en ny organisation. Hela
verksamhetsplanen går ut på att färre personer
ska göra mer, efter ett år som har varit så
hemskt, säger hon.

Den största ökningen av intäkter kommer från
den diagnostiska verksamheten med
provtagning och testning, samtidigt som
sjukhuset utfört mest covidvård i regionen.

Anna Gustafsson
anna.gustafsson@dn.se
BAKGRUND.

Karolinska universitetssjukhuset har vänt sitt
underskott på 1,9 miljarder 2019 till ett plus på
73 miljoner kronor.
Det är första gången sedan 2016 som sjukhuset
går med plusresultat.
Under året har sjukhuset ökat sina intäkter
genom att utföra mer vård än förväntat,
samtidigt som sjukhusets kostnader minskat
med fem procent, bland annat genom en
minskning av den egna personalstyrkan.
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31 Ord står mot
ord om
pistolhot mot
lärare
En insändare i DN där en lärarvikarie
berättat om ett påstått pistolhot har fått
stor uppmärksamhet under den senaste
veckan. Polisen har inlett en
förundersökning i fallet, men skolan
nekar till att hotet ska ha ägt rum, enligt
P4 Stockholm.
– Det finns i nuläget inget som tyder på
att något vapen förekommit, säger

Martin Marmgren vid Stockholmspolisen
till DN.
I den ursprungliga insändaren, som
publicerades den 20 januari, beskriver läraren
att hon under en lektion med årskurs åtta fått
ett skjutvapen riktat mot sitt ansikte av en elev.
Insändaren har i sin tur fått flera svar, från
bland annat riksdagsledamoten Roger Haddad
(L).
Varken läraren eller den berörda skolan har
polisanmält händelsen. Enligt
lärarförmedlingen där läraren är anställd ska
skolan dock ha inlett en utredning i frågan.
Polisen kom att inleda en förundersökning efter
att man läst uppgifterna i medier.
Enligt Martin Marmgren anser inte skolan att
händelsen ska ha ägt rum på ett sådant sätt som
det beskrivits i insändaren. Skolan ska ha
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uppgett att det rörde sig om en stökig lektion,
men att det inte ska ha rört sig om ett
skjutvapen utan en limpistol och att inget hot
skulle ha ägt rum.
– Jag pratade med rektorn och den
undersökning skolan själva gjort tyder det inte
på att händelsen ägt rum så som det beskrivits i
medierna. Skolans undersökning tydde inte på
att det skett något brott över huvud taget, säger
Martin Marmgren.
Förundersökningen pågår fortfarande, och
läraren har förhörts av polisen.
– Det är en levande förundersökning. Utan att
gå in mer i detalj finns det i nuläget inget som
tyder på att något vapen förekommit, säger
Marmgren.

– Jag tycker inte att jag har gjort fel som
berättat. Jag tycker att jag har lyft en viktig
politisk fråga. Nu hör jag rykten om att det
skulle ha rört sig om en limpistol. Jag vet inte
hur en limpistol ser ut och det kan ha varit så,
men det var ett stort metalliskt skjutvapen han
höll mot mig. Och han gjorde det. Säger han
någonting annat så ljuger han, säger hon och
fortsätter:
– Jag har inget att vinna på att hitta på att en
kille skulle ha hotat mig. Vad skulle jag tjäna på
det?
Hugo Ewald
hugo.ewald@dn.se

Till DN vidhåller läraren att händelsen ska ha
ägt rum så som hon tidigare beskrivit den.
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01 Rekordmånga
bidragsbrott
polisanmälda
Det är många som försöker lura försäkringssystemen
på pengar de inte har rätt till. Förra året ökade både
antalet kontrollutredningar och antalet polisanmälningar, enligt Försäkringskassan.
Totalt utfördes 27 400 kontrollutredningar, drygt var
femte till polisanmälan, ett rekordantal.
TT

02 Kvinna åtalas för
mord på kollega
En kvinna åtalas misstänkt för att ha mördat sin
kollega på ett assistentbolag i Trollhättan i september.
Kvinnan åtalas även för grov stöld, framkallande av
fara för annan och bedrägeri.
Det var i början på september som en man i 30årsåldern hittades död i en lägenhet i centrala
Trollhättan. Han jobbade som personlig assistent och
var på plats hos en brukare. Kvinnan som nu åtalas var
en kollega och ska ha tagit sig in via balkongen.
TT
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02 Flicka häktad för
medhjälp till mord

02 Krav på skärpta
knivstraff ökar

En minderårig flicka har häktats på sannolika skäl
misstänkt för medhjälp till mord på en kvinna i Åstorp
i nordvästra Skåne i november 2020. Sedan tidigare är
en man i 20-årsåldern häktad för mord. Den mördade
kvinnan hittades först några dagar efter sin död och
därför har det rått osäkerhet kring när brottet begicks,
men polisen tror att det skedde mellan den 24 och 25
november.

MP sällar sig till de partier som vill se över knivlagen.
Sedan tidigare kräver M, SD och L att minimistraffet
för att bära kniv på allmän plats ska höjas. I dag är
maxstraffet sex månaders fängelse, men de flesta döms
till böter.

TT

– Det är skjutningar som blir uppmärksammade, men
vi ser att det är fler fall i kriminella uppgörelser där det
är kniv inblandad, säger MP:s Rasmus Ling till Ekot.
TT
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02 Offensiv mot
svenska gäng i
Spanien: 40-tal gripna

av smugglarna. Ute på den svårspanade landsbygden i
Granada, Sevilla och andra provinser har produktionen
av marijuana exploderat. Och i Europas låglöneländer
går det lätt att hitta lastbilschaufförer som vill tjäna
några tusen euro svart.

En koloni av svenska kriminella har vuxit fram
i södra Spanien. Därifrån misstänks de förse
Sverige med droger.

Länge dominerades narkotikadistributionen inom EU
av brottssyndikat från Östeuropa och Balkan. Men
sedan några år kan ett skifte skönjas. Nya grupperingar
har tagit allt större marknadsandelar, däribland
kriminella nätverk från Sverige.

Efter en rad brutala mord vaknade polisen.
Men enligt svensken ”Carl” är
vinstmöjligheterna större än någonsin.
okain från Sydamerika, hasch från Marocko och
inhemskt odlad marijuana.
Det är de droger som har gjort södra Spanien till en
magnet för organiserad brottslighet.
Hamnstäder som Algeciras, Cadiz och Valencia är
lättåtkomliga inkörsportar till EU och spanska
myndigheter har ingen chans att kontrollera alla
lastfartyg och snabbgående motorbåtar som används

Så här beskriver polisens analytiker Stewe Alm,
nationell expert på narkotikahandel, utvecklingen:
– Många grupperingar som vuxit fram i svenska
förorter har successivt ökat både sin makt och sitt
strategiska kunnande. Som en naturlig följd av detta
har de sökt sig till Spanien eftersom det är där man
kan tjäna de riktigt stora pengarna.
Enligt DN:s källor handlar det om ett dussintal
tongivande grupperingar från Malmö, Göteborg,
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Helsingborg, Stockholm, Södertälje och Västerås.
Förutom så kallade territoriella nätverk, som ofta
kontrollerar droghandeln inom ett geografiskt område,
finns såväl Bandidos MC som ett antal kända rånare
och ekobrottslingar med på polisens lista.
Stewe Alm kallar det hela för ”en perfekt situation” ur
de svenska nätverkens perspektiv.
– De som redan har kontroll över
avsättningsmarknaden kan lätt maximera sina vinster
genom att även styra inköp och transporter från
Spanien.
Etableringarna har framför allt skett genom att ledare
och ”platschefer” slagit sig ner på turistorter som
Malaga och Marbella längs den spanska solkusten.
DN:s källor ringar in en särskild händelse som talande
för hur de inledande kontakterna knutits:
Våren 2015 begav sig en 26-årig gängledare från
Stockholm till Marbella. Där presenterade en äldre
svensk honom för en narkotikasmugglare från Polen.

– Det som krävs är att man har någon som kan gå i god
för att man är pålitlig. Annars är det svårt att göra den
här sortens affärer, säger en polisman som är
specialiserad på internationell brottslighet.
När polacken greps byggde svensken, enligt
misstankarna, upp en egen smugglingsverksamhet.
Även mannens vänner i andra kriminella grupper
började snart synas på solkusten. Den stora efterfrågan
på droger i Sverige verkade göra att det fanns plats för
många och svenskarna sågs snarare som
samarbetspartners än konkurrenter.
Då och då hittade svensk tull knarkpartier gömda i
lastbilar som kört upp från Malaga. Mängderna ökade
och flera hundra kilo hasch åt gången var snart inte
ovanligt. Vem som gett chaufförerna deras uppdrag var
det dock svårt att få klarhet i. När frågor ställdes till
Spanien kom det sällan några bra svar.
– Vår bild var att spansk polis prioriterade dem som
ansågs utgöra ett hot mot det egna landet. Utlänningar
som höll låg profil, spenderade sina pengar och inte
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ställde till problem befattade de sig ogärna med, säger
samma polisman som ovan.
En liknande bild spreds bland de kriminella själva. Sol,
värme, nattklubbar, affärsmöjligheter och poliser som
gärna tittade bort. Vad kunde vara bättre?
– Livet här nere är helt annorlunda. Gränsen mellan
att vara kriminell och en vanlig medborgare är inte alls
lika hård som hemma. Att ha mycket kontanter är
inget konstigt och inställningen till droger är mycket
softare eftersom väldigt många, till och med poliser,
röker hasch och marijuana.
Det säger en svensk man som är en av dem som flyttat
till solkusten. Vi kan kalla honom Carl. Han hade
tidigare begått andra brott och avtjänat fängelsestraff
hemma i Sverige. Nu lockades han av hur lätt det
verkade vara att göra snabba vinster på hasch och
marijuana.

– Det gick att köpa på kredit och för att få hem
grejerna till Sverige gick man ihop med andra, säger
Carl över en krypterad mobilapp.
När han väl var invigd kom erbjudandena slag i slag.
Ofta direkt till mobilen.
– Man får meddelande om att det har kommit in hasch
från Marocko och verkar det intressant träffas man, får
ett prov och kollar att det ser bra ut. Gör det det gäller
det att agera, för grejerna går i väg snabbt.
Under samtalet skickar han över en filmsekvens. En
hand syns hålla upp ett brunt paket och en röst hörs
göra reklam för varan på arabiska.
– Hasch som precis kommit in med båt, förklarar Carl
och berättar att dagspriset är motsvarande cirka 25
000 kronor per kilo.
Marijuanan är, enligt honom, lika lättillgänglig.
– Man åker ut till ett hus på landet där de samlat ihop
olika sorter så får man titta, lukta och känna på
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grejerna. Det viktiga är att gräset inte är för blött, för
då blir det en helt annan vikt när det torkat.
Någon oro för att åka fast i samband med dessa
kontakter har Carl aldrig upplevt.
– Nej, den risken känns minimal. Min bild är helt
enkelt inte att det är så spansk polis jobbar.
På sociala medier och i andra kanaler kunde
narkotikapolisen i Sverige frustrerat följa exilsvenskarnas till synes behagliga liv. 2017 fattades ett
topphemligt beslut. Nationella operativa avdelningen,
Noa, gav order om att svenska undercover-poliser
skulle skickas till Spanien och nästla sig in i
narkotikakretsarna.
”Uppdraget bestod i att inhämta information i
underrättelsesyfte kring ett nätverk med svenskar vilka
enligt uppgift smugglar stora volymer narkotika till
Sverige”, står det i Noas beskrivning av
infiltrationsinsatsen Operation Costa, som DN nyligen
berättat om.

En av infiltratörerna kallade sig ”Ivan” och fick en
täckmantel som producent av pirattillverkade
cigaretter. Våren 2017 närmade han sig en 57-årig
svensk som misstänktes mäkla större
narkotikatransporter. När ”Ivan” påstod sig kunna
ordna säkra lastbilsleveranser blev 57-åringen
intresserad. Men ”Ivan” hade order om att skynda
långsamt och det skulle dröja flera år innan ett tillslag
kunde ske.
Under tiden flög fler och fler svenska kriminella ner till
Spanien. Och nu inte bara till solkusten.
– Även Barcelona blev populärt eftersom det också är
en plats där många narkotikaaffärer görs upp, berättar
Noas analytiker Stewe Alm.
Nykomlingarna var ofta unga kriminella med ett mer
begränsat kontaktnät men med ett högt så kallat
våldskapital. Några exempel: Dödspatrullen från
Stockholm, Vårvädersligan från Göteborg och ett
danskt brödrapar från Malmö – alla misstänkta för
brutala mord på hemmaplan.
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Sommaren 2018 föll de skott som skulle peka på att
nykomlingarna tagit med sig sina metoder från
Sverige. Det första offret var en 36-årig gymägare i
kuststaden San Pedro som sköts ihjäl utanför en kyrka
där hans son var på väg att konfirmeras. Nästa
måltavla: en förmögen 34-åring i Estepona som
dödades i sitt hem.
Morden kopplades till en narkotikakonflikt och spåren
ledde snart till brödraparet från Malmö. Tillsammans
med ett gäng lojala unga män, alla i dryga
tjugoårsåldern, misstänktes de ha utfört mordbränder,
sprängdåd och ytterligare skjutningar på uppdrag av
en ledande narkotikafalang. I pressen döptes
Malmögänget till Los Suecos – svenskarna.
”Vi har aldrig sett en så här ung och våldsam
gruppering”, sa polischefen Franscisco López Canedo
vid en presskonferens hösten 2018.
Malmögänget var inte det enda som fick spansk polis
att tala om ett nytt hot. Ungefär samtidigt greps två
kriminella från Stockholm för att ha torterat en annan

svensk till döds i staden Mijas. 2019 misstänktes
ytterligare en grupp svenskar för mord sedan en 24årig narkotikabrottsling från Göteborg hittats skjuten i
Barcelona. Och i fjol var en 34-årig gängledare från
Västerås nära att dödas vid ett attentat på en golfklubb
på solkusten.
– Det våldskapital som svenska nätverk uppvisat har
fått problemen att komma upp till ytan. I dag har vi ett
mycket bra samarbete med spanska myndigheter.
Det säger polismästare Christer Nilsson, chef för Noas
utrednings- och spaningsverksamhet. Det är här
nästan alla spansk-svenska utredningar samordnas.
Och faktum är att det är svårt att hålla räkningen på de
svenska medborgare som nu utreds för grova brott i
Spanien. I Barcelona, Marbella och på andra håll
väntas i år åtal mot ett tjugotal män rörande mord,
sprängdåd, narkotikahandel och annat. Bland de
senast gripna finns en 49-årig affärsman från
Helsingborg, som länge stått på den svenska polisens
lista över misstänkta internationella storspelare.
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– Man kan nog säga att han spelat i en klass för sig,
menar narkotikahandlaren Carl, som har bra koll på
vilka aktörer som åkt in.

att slå ut fler nätverk. Det faktum att priset på hasch
stigit kraftigt i Sverige, till drygt 60 000 kronor per
kilo, väntas locka nya aktörer.

Parallellt pågår en utredning i Sverige mot ett stort
antal personer som gripits i Spanien och nu sitter
häktade här. Händelser i Spanien har fått följder i
Sverige och enligt såväl Carl som poliskällor ligger bråk
om narkotikaleveranser bakom ett stort antal attentat i
svenska städer.

– Vårt mål är att kartlägga dem som nu vill ta makten,
säger Noas analytiker Stewe Alm.

Några rättegångar har redan hållits, bland annat mot
två män som i fjol försökte döda den ovan nämnde 26åringen vid en skottlossning i Södertälje. På torsdag
ställs den 57-åring som fastnade i Noas fälla inför rätta
och under våren väntas åtal mot nätverk från bland
annat Vårby, Rissne, Södertälje och Mälardalen. Enligt
DN:s sammanställning riskerar totalt cirka 40
personer långa straff i Sverige och Spanien.
Men enligt DN:s källor är insatserna långt ifrån över.
Med hjälp av bland annat dekrypterad data från
mobiltjänsten Encrochat nystar polisen nu vidare för

Carl befarar att han kan vara en av dem som står på
listan. De ökade vinstmöjligheterna håller honom kvar
i narkotikabranschen, trots att han säger att han
egentligen funderar på att hoppa av.
– Man måste vara försiktigare nu, det har blivit mycket
tuffare när svenska poliser är med i matchen. Ska jag
vara ärlig är de jävligt mycket bättre än de spanska.
Mest bekymrad är han kanske ändå över risken att
stöta sig med den nya generationens
narkotikahandlare.
– Jag försöker undvika dem så mycket jag kan, det kan
ju smälla när som helst.
Lasse Wierup
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lasse.wierup@dn.se
FAKTA. DE MISSTÄNKS SMUGGLA NARKOTIKA FRÅN
SPANIEN TILL SVERIGE

Bandidos MC, Stockholm
Botkyrkanätverket, Stockholm
Bredängsnätverket, Stockholm
Dödspatrullen, Stockholm
Los Suecos, Malmö
Södertäljenätverket
Vårbynätverket, Stockholm
Vårvädersligan, Göteborg
Kriminella nätverk med bas i Helsingborg, Rissne,
Västerås och Västra Frölunda.

02 KD vill stoppa
utbetalningar av
snabblån under
nätterna
KD vill sätta stopp för svenskarnas ökade
skuldsättning. Därför föreslår nu partiet att
utbetalning av snabblån nattetid förbjuds – en
modell som prövats i Finland sedan 2010.
– Vi ser med mycket stor oro på den ökade
skuldsättningen, säger Jakob Forssmed,
partiets ekonomiskpolitiske talesperson.
Svenskarnas ökade konsumtionslån har debatterats
under många år. Redan för tio år sedan påpekade
Kronofogden att de lån som tas under kvälls- och
nattetid oftast används för spel och köp på internet,
men den dåvarande regeringen, som KD var en del av,
ansåg att ett utbetalningsförbud skulle vara en för stor
inskränkning i avtalsfriheten. Nu har KD ändrat sig.
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– Beloppen har ökat extremt kraftigt, vi har en mycket
oroväckande utveckling vad gäller människor som får
bekymmer med detta och som hamnar hos
Kronofogden. Men vi ser också en teknisk utveckling
som har varit våldsam de senaste tio åren, där
tillgängligheten till de här lånen har ökat mycket
kraftigt. Och det gör att jag menar att vi behöver tänka
om. Vi behöver reglera det här hårdare än vi hittills har
gjort för att begränsa skadeverkningarna, säger Jacob
Forssmed.
KD föreslår att Sverige inför den finska modellen – att
förbjuda utbetalningar av lånen under natten. I
Finland görs inga utbetalningar mellan kl 23 och 07.
Forssmed tycker att Sverige borde ha en liknande
reglering även om han inte vill slå fast ett exakt
tidspann.
– Jag menar att ett sådant förbud behövs också i
Sverige, sedan kan man fundera på de exakta tiderna.
I dag finns en ångerrätt som innebär att om lånet
betalas tillbaka inom 14 dagar behöver inte

konsumenten betala någonting för lånet. Ångerrätten
har dock kritiserats för att vara verkningslös, eftersom
de som tar lånen ofta förbrukar pengarna snabbt. Om
pengarna däremot inte får betalas ut under natten kan
ångerrätten få större betydelse, hoppas Jakob
Forssmed.
– Har du en ångerrätt men redan har spenderat
pengarna så är den inte mycket värd, men har du en
ångerrätt men inte får din utbetalning så kan ju den
faktiskt bli reell, säger han.
Partiets förslag innebär endast ett förbud mot
utbetalningar. Därmed skulle det fortsättningsvis vara
tillåtet att ansöka om lån under dygnets alla timmar.
Jakob Forssmed säger att han inte är främmande för
att utvidga förslaget, men att det viktigaste är att
begränsa utbetalningarna.
– Det är klart att varje steg man tar innebär olika typer
av inskränkningar. Jag tror att det centrala är att
minska tillgängligheten till de här krediterna, till
pengarna. Det är ingen slump att de här företagen
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marknadsför sig med att du har pengarna på ditt konto
inom 15 minuter och att de betalar ut dem också under
nätterna.
– Det måste vi sätta stopp för.
Lovisa Ternby
lovisa.ternby@dn.se

Fakta. Snabblån
Finansinspektionen kartlägger årligen svenskarnas
konsumtionslån. I fjolårets rapport konstaterade
myndigheten att konsumtionslånen ökat kraftigt och
nu utgör en femtedel av hushållens totala lån.
Samtidigt står lånen för över hälften av hushållens
kostnader i form av räntor och amorteringar.
Rapporten slog också fast att många låntagare får
betalningsproblem. Hela 4,5 procent av nya låntagare
får ett inkassokrav under lånets första månader.

Källa: Finansinspektionen
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02 Flera års fängelse
för våldtäkter
Två män döms till fängelse i sex år och sex
månader respektive fem år för att ha våldtagit
en kvinna enligt en dom i Attunda tingsrätt,
skriver polisen i ett pressmeddelande.
I november 2018 gick kvinnan hem till en man hon då
hade en kärleksrelation med. Där fanns även mannens
kusin. Under knivhot tvingade de kvinnan att dricka
alkohol varpå de hade samlag med henne mot hennes
vilja.

Magnus Carmelid vid sexualbrottsgruppen i
polisområde Stockholm nord i pressmeddelandet.
Den ene mannen döms för grov våldtäkt för händelsen
2018 och för två fall av våldtäkt av normalgraden för
händelsen 2020 till fängelse i sex år och sex månader.
För gärningen 2018 döms även den andre
gärningsmannen till fängelse i fem år för grov våldtäkt.
DN

I maj 2020 var relationen avslutad men kvinnan
träffade mannen i hopp om att få tillbaka pengar som
hon hade lånat ut. Hon utsattes då för ytterligare två
våldtäkter.
– Enligt tingsrätten präglades brottsoffrets tidigare liv
av en tillvaro med våld, hot och hederskultur, säger
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klimat som präglade 1400-talets Florens. Dante, som
hörde till Vita fraktionen, dömdes först till två års exil
och böter när den Svarta fraktionen tagit makten. Efter
att ha ignorerat den första domen dömdes han senare,
i sin frånvaro, till döden för korruption kopplat till
hans stadsämbete.

02 Dante Alighieris
ättling överklagar 700
år gammal
korruptionsdom
En direkt ättling till den italienske författaren
och poeten Dante Alighieri, mest känd för ”Den
gudomliga komedin”, vill få en 700 år gammal
dom mot sin förfader omprövad i rätten.
Ättlingen hoppas kunna rentvå Alighieri, som
dömdes till döden för korruption. Detta
rapporterar The Guardian.
Sperello di Serego Alighieri, astrofysiker och direkt
ättling till den historiske författaren, vill tillsammans
med juridikprofessorn Alessandro Traversi upphäva
den korruptionsdom som föll mot Dante Alighieri år
1302.
Ättlingen hävdar att domen var orättfärdig och en del
av ett politiskt spel, med hänvisning till det politiska

I ett uttalande till den italienska tidningen Corriere
Della Sera likställer di Serego Alighieri sin förfaders
dom med den som föll mot Galileo Galilei (Vatikanen
erkände år 1992 att vetenskapsmannen faktiskt hade
rätt), och hävdar därför att även Dante borde få sitt
namn rentvått i efterhand.
Det finns ingen preskriptionstid på domar av dessa
slag och ättlingar får därmed framföra en överklagan,
förutsatt att nya bevis framförs för att hävda den
anklagades oskuld. En konferens senare i maj ska
avgöra om målet tas upp, där bland andra historiker,
lingvister, jurister och även ättlingen till Cante de
Gabrielli da Gubbio – ämbetsmannen som dömde
Dante år 1302 – bjudits in.
Joakim Hulterström
joakim.hulterstrom@dn.se
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03 ”Folkbokföringen
utnyttjas som verktyg
för brott mot
välfärden”
Ingen ska behöva ha en okänd människa
folkbokförd på sin hemadress. Skatteverket
måste ges lagliga möjligheter att flytta dessa
personer från den adressen, även om vi inte
kan ta reda på var de egentligen bor. Vi
behöver nu fler och vassare verktyg för att
förhindra att våra välfärdspengar hamnar i
orätta fickor, skriver Katrin Westling Palm och
Peter Sävje, Skatteverket.
DN. DEBATT 210203
Skatteverket genomför just nu en
informationskampanj i sociala medier för att minska
de oavsiktliga felen i folkbokföringen. Det gör vi för att
frigöra tid så att våra medarbetare kan göra fler

kontroller av de som använder felaktig folkbokföring
för att begå brott.
Tyvärr räcker inte det på långa vägar för att stoppa det
allvarliga fusket. Vi gör vårt allra bästa varje dag, men
för att lyckas måste det snarast till viktiga lagändringar
som ger oss och samverkande myndigheter de verktyg
vi behöver. För trots att beslutsfattare och myndigheter
är rörande överens om att den organiserade
brottsligheten måste bekämpas går det för långsamt.
Skatteverket ansvarar för folkbokföringsdatabasen och
samordningsnumren. Vi bedömer att den organiserade
brottsligheten i ökande grad utnyttjar dessa för grova
brott. Det handlar om allt från ligor som använder
falska identiteter för systematiskt svartjobb till
personer som tillskansar sig oriktiga bidrag från
välfärdssystemen.
Även brott där oriktiga person- och identitetsuppgifter
används har ökat kraftigt över tid. Omkring tre fjärdedelar av dessa är olika former av kort- och
kreditbedrägerier, som ofta sker via näthandel.
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Att just folkbokföringen är intressant för de
yrkeskriminella beror på att det svenska samhället i
hög grad förlitar sig på de uppgifter som finns i
systemet. Folkbokföringen förser andra myndigheter
och privata aktörer, som banker och försäkringsbolag,
med basinformation om de som bor i Sverige.
Falska uppgifter i folkbokföringen fortplantas därför ut
till hela samhället, med följden att beslut fattas på
felaktiga grunder. Ett konkret exempel är personer i
yrkesverksam ålder som flyttar från Sverige men
fortsätter vara folkbokförda här för att längre fram
kunna få högre garantipension.
År 2018 blev det olagligt att medvetet lämna felaktiga
uppgifter till folkbokföringen. Ett steg i rätt riktning,
men det behövs fler och större kliv.
Det pågår en statlig utredning som ska presenteras
under våren och Skatteverket fick under 2020 i
uppdrag att driva två pilotprojekt för att kontrollera
misstänkta adresser, med det primära syftet att
utveckla metod, kartlägga och samla kunskap. Det är

vällovligt med ökade kunskaper, men än mer angeläget
är att Skatteverket ges de legala förutsättningarna för
att göra träffsäkra urval, vilket innebär att vi kan välja
ut vilka som ska kontrolleras utifrån misstankar om
fusk.
Varför tar det då sådan tid att göra nödvändiga
lagändringar?
En förklaring står att finna i att det svenska samhället
till stor del bygger på tillit. Vi har ett mycket starkt
skydd för individens integritet, med följden att många
uppgifter rörande både personer och företag är belagda
med sekretess. Till och med inom Skatteverket råder
stark långtgående sekretess mellan folkbokföringen
och skattesidan.
Men världen ser annorlunda ut i dag än när
välfärdsstaten byggdes upp. De yrkeskriminella
utnyttjar både den ökade rörligheten mellan länder och
digitaliseringen för avancerade brottsupplägg. De
känner väl till hur sekretessreglerna fungerar och
utnyttjar dessa framgångsrikt och förslaget.
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Som det är nu klarar inte Skatteverket av att leva upp
till förväntningarna på vad vi ska uträtta. Det råder en
kapplöpning mellan oss och den organiserade
brottsligheten. Därför är det angeläget att de förslag
som hamnar på lagstiftarnas bord möter behoven som
finns.
Här presenterar vi fem konkreta förslag på nödvändiga
förändringar:
1 Minskad sekretess mellan myndigheter. Vi vill ha
ökade möjligheter att digitalt få tillgång till relevant
information från andra myndigheter. Ett exempel är
Migrationsverket. I dag måste vi ställa frågor i varje
enskilt ärende kring invandringar där vi bedömer att
något behöver kontrolleras. Med direkt tillgång till
deras uppgifter kan vi automatiskt och effektivt
inhämta uppgifter som gör att vi kan bedöma risker i
alla invandringsärenden innan de registreras och inte,
som i dag, vid tidsödande efterkontroll.
2 Bättre urval. För att arbeta effektivt måste vi ha
fungerande verktyg för att hitta vilka som ska

kontrolleras. När vi ser mönster, till exempel hundra
personer folkbokförda på samma adress, behöver vi få
samköra det med Lantmäteriets data. I dag får vi
enbart utreda enskilda ärenden, vilket gör att vi i
efterhand ofta letar efter nålar i en höstack.
3 Säkra identiteter. Vi föreslår att den som flyttar till
Sverige för att till exempel arbeta eller studera ska
lämna biometriska markörer, till exempel
fingeravtryck. Vi måste också utveckla metoder och
informationsutbyten för att effektivt granska de
identitetsdokument den som flyttar hit visar upp. På så
sätt säkrar vi att en person verkligen är den hen utger
sig för att vara. Uppgifterna i våra register blir därmed
korrekta och med biometrin, i samspel med ny teknik,
kan Sveriges myndigheter göra säkra identifieringar av
personer som vistas här.
4 Utökade rättigheter vid kontrollbesök. Vi kan besöka
en adress med misstänkt felaktiga folkbokföringsuppgifter. Däremot har vi inte laglig rätt att gå
in i bostaden eller kräva att personer som vistas där
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visar legitimation. Om kontrollbesök ska vara
meningsfulla måste vi få utökade befogenheter.
5 Fredad hemadress. Vi vill kunna ändra registrerad
adress för personer som folkbokför sig hos en för dem
okänd människa. Som lagen är skriven nu måste
Skatteverket veta var personen ska vara folkbokförd i
stället innan vi kan flytta hen från den felaktiga
adressen. Då dessa personer ofta håller sig undan är
det vanligt att vi inte får tag i dem.
Katrin Westling Palm, generaldirektör på Skatteverket
Peter Sävje, chef för Skatteverkets
folkbokföringsavdelning

03 Man skjuten till
döds i Solna
En man i 20–25-årsåldern hittades skjuten i Solna
norr om Stockholm på tisdagskvällen. Han fördes till
sjukhus där han avled av sina skador.
Det var vid 19.15-tiden som flera personer slog larm
om skottlossning i stadsdelen Hagalund. När
räddningspersonal kom till platsen hittades en svårt
skadad man liggande utomhus. Efter att ha fått vård på
plats fördes han till sjukhus där han avled.
En stor polisinsats sökte på kvällen igenom området
men vid 22-tiden hade ingen misstänkt gripits.
Clas Svahn
clas.svahn@dn.se
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03 Hundratals kilo
cannabis stoppat

03 Kvinna åtalas – tog
sitt barn till IS

Hundratals kilo cannabis rullade i två lastbilar över
Öresundsbron i helgen, men båda stoppades av tullen
vid Lernacken på den svenska sidan, rapporterar
Kvällsposten.

Den 31-åriga kvinna som 2014 misstänks ha tagit med
sig sin tvååring till Syrien för att ansluta till
terrororganisationen IS åtalas för grov egenmäktighet
med barn.

Enligt uppgifter till tidningen var det cirka 300 kilo
cannabis i den ena lastbilen och cirka 400 kilo i den
andra. Men åklagaren vill inte kommentera mängden.

Enligt stämningsansökan ska kvinnan ha rest med sitt
då tvååriga barn under förevändning att hon skulle på
semester en vecka i Turkiet.

Föraren i den första lastbilen har begärts häktad för
synnerligen grov narkotikasmuggling. Den andra
föraren är anhållen.

TT

TT
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03 318
gånger ringde en 37-årig man till SOS Alarm i fjol med
påföljd att Malmöpolisen fick rycka ut på falsklarm om
bomber och skottlossningar. Mannen åtalades för
grovt blåljussabotage, men rätten finner att det inte
når upp till den lagstiftningen. Mannen döms i stället
av Malmö tingsrätt för 33 fall av falskt alarm och ett
fall av olaga hot. Påföljden blir skyddstillsyn.
TT

03 Sputnik ger skydd
på 91,6 procent
Det ryska covid-19-vaccinet Sputnik ger 91,6 procents
skydd, enligt en studie som nu publicerats i medicinska
tidskriften The Lancet. Resultatet baseras på 19 866
personer som deltog i fas 3-studien.
”Framställandet av Sputnik V-vaccinet har kritiserats
för att ha skyndats på och saknat transparens.
Resultatet är nu tydligt och ett nytt vaccin kan nu
hjälpa till att bekämpa covid-19”, säger professor Ian
Jones vid University of Reading i en kommentar som
distribuerats via The Lancet.
TT
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03 Chefer kan ha gått
före i vaccinkö

och vårdpersonal i Simrishamn, men vårdcentralen
kontaktade räddningstjänsten och erbjöd trettio
deltidsbrandmän förtur i vaccinationskön.

Region Skåne utreder just nu misstänkta
avsteg från prioritetsordningen för vaccinering
mot covid-19. Det handlar om chefer inom
kommunal verksamhet som ska ha fått vaccin
utan att jobba nära patienter.

Vårdcentralen bedömde räddningstjänsten som ”en
nödvändig och viktig funktion i samhället”. Regionen
hade också nyligen gett klartecken till att varje flaska
vaccin ska räknas som sex i stället för fem doser.
Vårdcentralen valde då att erbjuda
deltidsbrandmännen vaccin.

Det är den tredje utredningen på kort tid kring
vaccinhantering, bekräftar regionen.
Nyligen blev det känt för regionen att en verksamhet
inom primärvården i Malmö misstänktes ha brutit mot
prioriteringsordningen för vaccinering mot covid-19.
Det handlar om åtminstone en chef som inte har
kontakt med patienter, men som fått vaccin – före
vårdpersonalen.
Ett annat fall handlar om vaccinerade brandmän, och
det kom till regionens kännedom förra veckan.
Vaccinet var avsett för personer inom äldreomsorgen

DN kan nu berätta att båda ärendena redan har utretts
av regionen. Regionen kom fram till att vaccineringen
av chefen inom primärvården inte var ett avsteg från
prioritetsordningen – medan ärendet om
deltidsbrandmännen var det.
Det tredje fallet som just nu utreds av region Skåne
handlar om chefer inom kommunal verksamhet som
ska ha fått vaccin – och där regionen misstänker avsteg
från prioritetsordningen. Inte heller dessa chefer ska
vanligtvis ha kontakt med några patienter.
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– Det är inte heller enligt prioriteringsordningen. Det
agerar vi på nu, säger regionens vaccinsamordnare
Maria Landgren.

03 Kokain smugglades
inuti ostar

Däremot saknas det dokumentation kring fallen. Ingen
avvikelserapport har gjorts i regionens system, varken
om exempelvis deltidsbrandmännen som fått vaccin –
eller om chefen som gick före vårdpersonalen.

Två göteborgare åtalades på tisdagen för
synnerligen grovt narkotikabrott och
synnerligen grov narkotikasmuggling.
Ytterligare två män för vårdslöshet med
narkotika. Männen misstänks ha gömt runt 10
kilo kokain inuti 500 kilo holländsk ost som de
sedan fraktat till Sverige.

Enligt region Skåne kommer händelserna att
registreras som avvikelser. Maria Landgren menar att
man redan innan borde ha varit ännu tydligare med
vad som gäller.
– Vi ser allvarligt på det som hänt. Det får inte hända.
Men det är också en signal om att vi måste bli mycket
tydligare kring vad som gäller.
Adrian Sadikovic
adrian.sadikovic@dn.se

Färden går från Nederländerna via Fredrikshamn till
Göteborg. I lasten finns 500 kilo holländsk ost. Inget
konstigt med det, om det inte vore för att fem av
osthjulen döljer runt 10 kilo kokain. Narkotikan har
bakats in i de stora ostarna och på polisens bild ser
man det bruna paketet skymta först när en rejäl bit av
den nederländska delikatessen har karvats loss.
– Det är något spektakulärt. Jag har under mina år nog
aldrig haft ett ärende där någon har försökt smuggla
narkotika i ostar. Den var inbakad så det måste ha varit
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ett ganska omfattande förberedelsearbete. Kanske
trodde de att de kunde lura hundarna, säger Pether
Lundin, på spaningssektionen i polisområde Storgöteborg, i ett pressmeddelande.

Nederländerna till Göteborg, hela vägen till en
lagerlokal i Kortedala.
– Vi kunde följa händelseförloppet. Även helikoptern
var med under slutfasen och vi grep alla fyra på plats,
säger Pether Lundin.

Fyra män åtalades på tisdagen för narkotikabrottet.
Två huvudmän, hemmahörande i Göteborg, misstänks
för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen
grov narkotikasmuggling. De andra två är tyska
medborgare och de åtalas för det i sammanhanget
mindre allvarliga brottet vårdslöshet med narkotika.

På gatan uppskattas narkotikan vara värd 10 miljoner
kronor.
– Det är pengar som annars skulle ha finansierat den
organiserade brottsligheten, säger Lundin.

– De blev tagna efter en viss tids spaning. Vi hade koll
på dem och slog till vid rätt tillfälle, säger åklagaren
Jonas Arvidsson.

Carl Cato
carl.cato@dn.se

Han uppger vidare för DN att de åtalade männen har
medgett att de har fraktat ostarna till Göteborg, men
de säger att de var ovetande om att osthjulen innehöll
kokain.
Tack vare ett gediget spaningsarbete kunde svensk
polis följa de misstänkta – och ostarna – på färden från
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Men i ett PM till tingsrätten larmar arkivpersonalen.
De menar att den kvarvarande personalen riskerar att
brännas ut – och att tingsrätten redan i dag bryter mot
lagen i hur dokumenten hanteras.

03 Anställd: Rätten
bryter mot lagen
På Stockholms tingsrätt finns rum med
tiotusentals dokument som ingen hunnit
arkivera.
Skyddade personuppgifter, detaljer i
våldtäktsmål och företagshemligheter ligger
åtkomliga för alla anställda, och vissa akter har
försvunnit.
Trots det vill tingsrätten dra ned på
arkivpersonalen.
– Läget är akut. Tingsrätten bryter redan mot
lagen, säger en anställd.
På Stockholms tingsrätt jobbar i dag nio arkivarier som
har till uppgift att arkivera avslutade mål, och även att
lämna ut allmänna handlingar. En ny rapport från
tingsrätten föreslår en effektivisering: bemanningen
bör bantas till tre arkivarier och två arkivassistenter.

Antalet allmänna handlingar som begärs ut har ökat
stort, från 1 800 i månaden 2018 till 3 200 i månaden
förra året och tar allt mer tid, beskriver personalen.
Samtidigt växer högar av akter i pappersform från
avslutade mål mellan 2017 och 2021 som inte hunnit
arkiveras.
Det handlar i dagsläget om tiotusentals akter med
känsligt innehåll: uppgifter om målsägande i
våldtäktsmål, företagshemligheter, skyddade
personuppgifter för personer som lever under hemlig
identitet, läkarintyg och rättspsykiatriska
undersökningar. En film som personalen tagit visar
dokument i hyllor från golv till tak som förvaras i två
öppna rum som alla anställda på tingsrätten kan
komma åt.
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Redan 2017 angavs i ett annat PM att arkivet inte har
tillräckliga resurser för att arkivera.
Arkivarierna uppger nu att arkivlagen sedan länge inte
efterlevs: akterna förvaras inte inom låsta och
godkända arkivlokaler, uppger de. Personalen har flera
gånger upptäckt att handlingar saknas, både digitalt
och i pappersform.
– Läget är redan akut. Vi bryter mot lagen. Att
tingsrätten, som själv är en lagförande myndighet, inte
prioriterat att få bort de här högarna är
anmärkningsvärt, säger en av arkivarierna, som vill
vara anonym.
Enligt personalen följs inte heller grundlagen
tryckfrihetsförordningen. Den säger att vem som helst
har rätt att ta del av allmänna handlingar – och de ska
lämnas ut direkt på plats eller skickas ”skyndsamt”. I
dag är enligt arkivarierna handläggningstiden 1–2
veckor – vilket riskerar att dubbleras.

”Längre handläggningstider kommer inte bara påverka
allmänhetens, forskningens och medias rätt att ta del
av till allmänna handlingar. Det kommer även påverka
andra myndigheters arbete inom såväl Sveriges
domstolar som inom rättsväsendet”, uppger personal i
PM:et.
Bemanningen av arkivet har minskat de senaste åren
och personalen uppger i PM:et att de tvingats
prioritera bort moment som ”utökad kontroll av
sekretessen” – en kontroll som säkerställde att
offentlighets- och sekretesslagen följs så att uppgifter
som ska skyddas inte lämnas ut. Nu riskeras att
sekretess röjs och att handlingar som saknar sekretessmarkeringar lämnas ut.
”Handlingarna riskerar även att hamna på de
offentliga hyllorna i arkivet och att lämnas ut på plats
till arkivets besökare”, beskriver personal i PM:et.
Enligt den rapport som bedömer att en nedskärning är
möjlig, jämförs bemanningen med andra tingsrätters
bemanning. Solna tingsrätt har exempelvis färre
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arkivarier. Men, påpekar arkivpersonalen i Stockholms
tingsrätt, man har inte tagit hänsyn till att Solnas arkiv
bara sträcker sig tillbaka till 2007, medan Stockholms
sträcker sig till 1992, och det tar lång tid att hämta
akter ur de äldre arkiven. Dessutom ökar begäran om
allmän handling.

Tilll DN uppger Riksarkivet att man har ett pågående
tillsynsärende mot tingsrätten, men på grund av
pandemin har inga fysiska inspektioner gjorts.
Enligt Justitieombudsmannens praxis ska en begäran
som inte kräver någon komplicerad sekretessprövning
expedieras inom tre arbetsdagar – inte en eller två
veckor, säger Nils Funcke.

– Att föreslå nedskärningar i ett läge som länge varit
akut är obegripligt. Det kommer bli katastrof, säger en
annan arkivarie.

– Att upprätthålla rätten till insyn kostar och måste få
kosta. Myndigheterna ska avsätta de resurser som
krävs för att upprätthålla en grundlagsfäst rättighet i
praktiken.

DN har låtit experter ta del av uppgifterna. Enligt
arkivlagen är myndigheter skyldiga att vårda och hålla
arkiven ordnade, så att rätten att ta del av allmänna
handlingar säkerställs.

Erik Borglund, professor i arkiv- och
informationsvetenskap vid Mittuniversitetet:

– Med tanke på högarna som ligger, framstår risken
för oordning som påtaglig, säger Nils Funcke, expert på
offentlighetsprincipen.
Riksarkivet, tillsynsmyndigheten för hur
myndigheterna sköter sina arkiv, borde enligt Funcke
göra ett tillsynsbesök.

– Det verkar finnas flera allvarliga brister kopplat till
dokumenthanteringen. Att myndigheter inte tar sitt
ansvar för att tillse att tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen efterlevs är
såklart väldigt oroväckande ur ett demokratiskt
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perspektiv, och det kan även påverka vår tilltro till
myndigheter.

att arkiveras, i utrymmen som alla anställda kommer
åt?

Ulrica Engström Nilsson, administrativ direktör vid
Stockholms tingsrätt, tar upp att regeringen lagt
effektiviseringskrav på alla myndigheter. Enligt henne
har förslagen om effektivisering räknat in en digital
teknikutveckling och ett mer effektivt arbetssätt.

– Balanser ska givetvis inte finnas men akter finns i
verksamheten såväl på de dömande avdelningarna som
hos enheten för registratur och arkiv, säger Ulrica
Engström Nilsson.

Hon delar inte personalens bild att dokumenthögarna
innebär att man bryter mot lagen.
– Vi anser att vi uppfyller de lagkrav som ställs på
myndigheten.

Personalen uppger att de inte klarar av det som krävs
redan nu – på vilket sätt gynnas dokumenthanteringen
av färre personal?

– Det här utredningsuppdraget gavs bland annat för
att ge förutsättningar för att komma tillrätta med
detta.

– Vi försöker hitta nya arbetssätt, nya metoder och
utveckla tekniker och förutsättningar så att vi kan ta
hand om det dagliga arbetet så att det inte uppstår
balanser. Det är verksamhetsutveckling som bedrivs
inom domstolen. Men det ska sägas att det här är ett
förslag, som presenterats för medarbetarna och de
fackliga organisationerna. Det diskuteras och inget
beslut är taget ännu.

Vad säger du om att tusentals handlingar med känsliga
uppgifter ligger i högar på det här sättet i flera år, utan

Sedan DN ställt frågor till tingsrätten har extrainsatta
möten hållits med personalen för att hantera frågorna.

Hon är medveten om högarna med arbetsuppgifter
som inte hunnits med – det hon kallar ”balanser”.
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Lisa Röstlund
lisa.rostlund@dn.se
FAKTA. LAGARNA SOM STYR OFFENTLIGA HANDLINGAR

Arkivlagen är en ramlag för alla myndigheter. Syftet är
att värna det nationella kulturarvet. Myndigheterna
arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att
rätten att ta del av allmänna handlingar säkerställs. I
lagen lyfts behovet av information för rättskipning,
förvaltning och forskning.
Offentlighets och sekretesslagen reglerar myndigheters
och vissa andra organs handläggning vid hantering av
allmänna handlingar och bestämmelser om sekretess
och förbud att lämna ut allmänna handlingar.
Tryckfrihetsförordningen är en grundlag som bland
annat rör offentlighetsprincipen och offentliga
handlingar. Pappershandlingar, datafiler, ljudband och
annan information som finns hos en myndighet eller
ett kommunalt bolag är en allmän handling – och
räknas som offentlig om den inte skyddas av sekretess.
Källa: Riksdagen

03 Brottsutredningen
mot Bonnesen klar
Ekobrottsmyndighetens utredning mot
Swedbanks förra vd, Birgitte Bonnesen, är
klar. Hon är misstänkt för grovt svindleri alternativt grov marknadsmanipulation och
obehörigt röjande av insiderinformation.
DN kan berätta att åklagaren nyligen hävt samtliga
yppandeförbud i utredningen och att
förundersökningen nu är på slutdelgivning hos den
tidigare vd:n.
I ett brev som gått ut till personer som hörts i
utredningen, och som DN tagit del av, skriver
åklagaren Thomas Langrot att han inte längre anser
det motiverat med ett yppandeförbud och att han
därför häver det för alla som hörts.
Det kan ses som ett tecken på att utredningen kommit
så långt att åklagaren inte längre ser någon risk i att
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uppgifter om förundersökningen kommer ut – vilket
talar för att ett åtalsbeslut är nära förestående.
När DN söker åklagaren för en kommentar bekräftar
han uppgifterna, och säger att förundersökningen nu
lämnats till Birgitte Bonnesen och hennes försvarare
för så kallad slutdelgivning. Det betyder att
utredningen är klar och att de nu har möjlighet att gå
igenom den i sin helhet, och eventuellt begära
ytterligare utredning om de anser att det krävs.
”Det är för tidigt för mig att uttala mig om
förutsättningar för att kunna väcka åtal. Nu avvaktar
jag den misstänkte och försvararens eventuella
erinringar”, skriver Thomas Langrot i ett mejl till DN.
”Ett kommande beslut i åtalsfrågan kan sannolikt
förväntas ske under våren. Det kan då bli ett beslut om
åtal eller att åtal inte väcks”, fortsätter han.
Förundersökningen inleddes den 26 februari 2019.
Detta efter att DN rapporterat om ett ägarmöte där
flera av företrädarna för bankens huvudägare fick

förhandsinformation gällande ”Uppdrag Gransknings”
kommande avslöjande om penningtvätt i Swedbanks
baltiska delar. Ett program som skulle få aktiekursen
att kollapsa.
Inledningsvis handlade misstankarna om obehörigt
röjande av insiderinformation – att storägarna fick
veta att programmet var på väg två dagar innan resten
av marknaden fick nyheten.
En av personerna som har förhörts som vittne i EBM:s
utredning är Carina Lundberg Markow, ägaransvarig
på Folksam, Swedbanks näst största ägare.
DN har pratat med henne och ytterligare en källa som
deltog i mötet och deras bild av hur det gick till är
samstämmig – informationen om programmet kom i
förbigående och allvaret tonades ned.
– Det var ett vanligt ägarmöte som var planerat sedan
minst två månader tillbaka. Fokus var på en
genomgång av årsresultatet och vilka som var de
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prioriterade områdena under 2019, säger Carina
Lundberg Markow.

kommentera. Men det rörde sig om transaktioner med
Danske Bank, säger Lundberg Markow.

Informationen var i sig inte anmärkningsvärd –
uppgifterna hade redan blivit offentliga. Men mot
slutet av mötet nämndes att banken skulle figurera i ett
program i SVT.

Hon frågade ledningen vilken redaktion som hade gjort
intervjun och fick svaret att det var ”Uppdrag
Granskning”.

– Det enda som sades var att det kommer ett program
från ”Uppdrag Granskning” som ska handla om
penningtvätt och vi vet inte vad det kommer att
innehålla, men vi kommer att bli nämnda. Det var
väldigt vagt, säger den andra källan som närvarande.
Carina Lundberg Markow minns inte om det var
Bonnesen eller chefen för investerarrelationer som
nämnde det. Däremot att programmet nämndes i
förbigående.
– Man sade att SVT hade gjort en intervju med
presschefen och att de hade lagt fram en massa
papperslistor med transaktioner som han inte kunde

Bankledningen sade också att det som sades i intervju
var i stort sett samma information som banken hade
gett under hösten 2018, i samband med skandalen i
Danske Bank.
– Jag tror att det var Bonnesen, som sade att
journalisterna var lite upprörda och till och med lite
förtörnade. Just för att det inte fanns så mycket att
kommentera.
Lundberg Markow var dock lite undrande. Hon
påpekar att UG brukar arbetar länge med ett inslag och
”brukar ha på fötterna”.
– Men samtidigt hade vd så kategoriskt avvisat alla
anklagelser. Hon sade sådant som att ”vi är inte
Danske Bank”, ”vi har inte den här typen av affärer”.
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Lundberg Markow kom fram till att den information
som gavs inte var av kurspåverkande natur.

Det framgår även av DN:s avslöjande från 2019 att
informationen på mötet var mycket knapphändig.

– Det grundar jag på att det var presschefen som var
intervjuad och att det var samma uppgifter som hade
kommit redan hösten 2018.

Ändå var det tillräckligt för att väcka
Ekobrottsmyndighetens misstankar. Ett par veckor
efter att förundersökningen inleddes utökades
dessutom omfattningen på den, efter en husrannsakan
på bankens huvudkontor i Sundbyberg.

Dessutom att Bonnesen och ledningen hade en rätt så
avslappnad inställning till det hela.
Hon beskriver ledningen som lite smått roade av att
”Uppdrag Granskning” var ”besvikna för att de inte
kunde sätta dit oss”.
Carina Lundberg Markow meddelade dock i ett mejl
Folksams enhet för regelefterlevnad, chefen för
kapitalförvaltningen och Jens Henriksson, som då var
vd för Folksam och som satt i Swedbanks
valberedning, om informationen som hade getts på
mötet.
– Det mejlet har jag också lämnat till
Ekobrottsmyndigheten, säger hon.

En beslagtagen rapport som vittnar om vad banken
kände till om problemen i Baltikum fick åklagaren att
även misstänka att grovt svindleri, eftersom banken
utåt sett fått det att framstå som att problemen inte var
så stora.
I båda delarna av förundersökningen har dåvarande vd
Birgitte Bonnesen delgivits misstanke.
DN har sökt hennes försvarare Per E Samuelsson utan
resultat. I en tidigare intervju har han uppgett att
Birgitte Bonnesen inte tycker att hon gjort något
brottsligt.
Dan Lucas
dan.lucas@dn.se
Andreas Lindberg
andreas.lindberg@dn.se
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03 Polisen oroad efter
beslag av 15 kilo
metamfetamin
I mitten av december beslagtogs 15 kilo
kristalliserat metamfetamin i en bil i
Stockholm. Det är det största beslaget av ”ice”,
som drogen bland annat kallas, hittills i
Sverige. Dessförinnan var det största beslaget
knappt två kilo och polisen är mycket
bekymrade över utvecklingen.
– När det kommer in de här otroliga
mängderna blir vi oroade, säger Thomas H
Ekman vid polisen i Stockholm.
Beslaget i december föranleddes av en tids
spaningsarbete. Enligt Christer Nilsson, chef för
utredningsenheten på polisens nationella operativa
avdelning, Noa, kom man över metamfetaminet under
en insats i ett annat ärende.

– Vi hade under den här tiden ett ärende när det gällde
stora mängder kokain. Under en spaningsinsats följde
vi en man som fått en väska överlämnad till sig och
som tog in den i en bil. Vi stoppade bilen och när man
sedan röntgar bilen så visar det sig att den har ett
lönnrum och där finns 15 kilo metamfetamin, säger
Christer Nilsson.
DN har tidigare i flera artiklar beskrivit kopplingen
mellan kristalliserad metamfetamin och så kallat
kemsex, att ha sex samtidigt som man använder droger
som amfetamin, ketamin och GHB för att förhöja
upplevelsen. Vare sig beslaget på två kilo i oktober eller
det som gjordes i december har någon koppling till
kemsex, såvitt polisen vet i dagsläget.
Om det är en indikation på vidare utbredning är okänt,
men polisen uppger att man är bekymrad.
– När det kommer in de här otroliga mängderna blir vi
oroade. Dels för att kristalliserat metamfetamin till
dess struktur är en helt ren produkt. Oftast röker man
”ice” i en liten glaspipa och man använder bara små
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flisor av ice-kristallerna. Det är oerhört potent och de
personer vi har träffat i de olika ärendena och vad som
sägs i vetenskapen visar att det är oerhört
beroendeframkallande, säger Thomas H Ekman,
utredare på polisen i Stockholm.
Metamfetamin är förhållandevis dyrt men polisen
uppger att priset har gått ner den senaste perioden. I
kombination med att beslagen bara blir större och
större växer nu oron för att man ser mönster av en
etablering i Sverige.

Thomas H Ekman har själv upplyst
Folkhälsomyndigheten om polisens oro men säger att
han ännu inte fått något gehör.
Jonas Desai
jonas.desai@dn.se

Enligt Thomas H Ekman gör de mängder man sett
komma in i Sverige att man kan fråga sig om det finns
en marknad för så mycket metamfetamin.
– I dag är priset på gatan 2 000–3 000 kronor per
gram, men risken är att man dumpar priset för att
försöka skapa en marknad och en kundkrets så att man
blir av med drogerna. Om man nu skulle få in i ”ice” i
en liten stad eller by exempelvis i norra Sverige är
risken att man etablerar en epidemi i det samhället.
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03 Skärpt straff för
fuskare i bostadskön
Den som lämnar ofullständiga eller oriktiga
uppgifter till Stockholms bostadsförmedling
stängs av från att göra intresseanmälningar i
18 månader i stället för som tidigare 6
månader.

säger Dennis Wedin (M), borgarråd och ordförande för
Bostadsförmedlingen i Stockholm.
Falska intyg har tidigare varit ett stort problem i bland
annat Malmö.
Mia Tottmar
mia.tottmar@dn.se

Under 2020 kom 42 falska anställningsintyg in till
Bostadsförmedlingen, jämfört med 9 året före. De nya
reglerna innebär att bortsett från att spärras från att
göra intresseanmälningar, så avbryts även eventuell
pågående förmedling och eventuella
visningsinbjudningar och intresseanmälningar tas
bort. Om handlingen bedöms som brottslig
polisanmäls detta.
– Genom att trefaldiga straffet vill vi komma åt och
avskräcka de som försöker fuska till sig en lägenhet.
Det ska inte löna sig att försöka fuska och runda regler,
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04 ”Regeringens
handlingsplan mot
korruption räcker inte”
Det är bra att regeringen nyligen beslutade om
en handlingsplan mot korruption. Men någon
handling föreslås inte, någon plan är den inte
och nationell är den inte heller. Den avser i
princip endast korruption i den statliga
förvaltningen, trots att det inte är där som vi
har våra problem, skriver korruptionsexperten
Claes Sandgren.
DN. DEBATT 210204
Sverige är impregnerat av intressekonflikter eftersom
vi traditionellt ansett oss vara världsmästare på att
sitta på två stolar. Intressekonflikter är allvarliga
därför att de är en grogrund för maktmissbruk – och
dess granne maktfullkomlighet – såsom korruption,
fusk, vänskapskorruption, jäv, bisysslor,

närståendetransaktioner, övergångar mellan offentligt
och privat, sammanblandning av roller, nätverk,
spioneri med mera.
Det var därför bra att regeringen nyligen beslutade om
en ”Handlingsplan mot korruption 2021–2023”. Men
någon handling föreslås inte, någon plan är den inte
och nationell är den inte heller. Den avser i princip
endast korruption i den statliga förvaltningen trots att
det inte är där som vi har våra problem.
I Transparency internationals index över korruption
inom förvaltningen kom nämligen Sverige år 2020 på
3:e plats bland 180 länder. Och enligt en SOMundersökning 2015 svarade 0,8 procent av
respondenterna att de ”under de senaste 12 månaderna
blivit tillfrågade om att betala någon form av muta i
kontakt med en offentlig myndighet/tjänsteman”.
Siffran kan knappast bli lägre.
Planen mot korruption, som ska genomföras av
Statskontoret (”myndigheten för en effektiv
statsförvaltning”), omfattar alltså dem som arbetar
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inom den statliga förvaltningen. Men Sverige har
omdanats under senare decennier så att en uppdelning
mellan statlig förvaltning och andra aktörer är överspelad. Privatiseringen, decentraliseringen och
samverkan mellan offentligt och privat har skapat en
”hybridisering”: offentligt och privat har glidit
samman.
Ekonomistyrningsverket har funnit att 579 organ som
inte var statliga myndigheter hade ett statligt åtagande.
Samma principer bör gälla för dessa organ som gäller
för statlig verksamhet som bedrivs i
myndighetsorganisationen. Alla sådana organ, även
privata bolag, bör därför omfattas av en plan riktad
mot korruption och annat maktmissbruk.
Likaså har bolagiseringen av den offentliga
förvaltningen skapat ökade förutsättningar för
maktmissbruk. Muthärvan i Göteborg illustrerar det.
Benämningen ”Muteborg” var missvisande eftersom
korruptionen i egentlig mening var ringa. Problemet
var att man transformerade de kommunala
förvaltningarna till privaträttsliga bolagsstrukturer.

Medan Stockholm stad hade 17 bolag hade Göteborg
cirka 130. De Göteborgspolitiker som satt i styrelserna
för de kommunala bolagen hade ägaransvaret och
skulle se till bolagens bästa. Men de var också
fullmäktige- kommunstyrelse- och nämndledamöter
och skulle som sådana granska sig själva.
Intressekonflikten var uppenbar, insynen försämrades
och ansvarsutkrävandet tunnades ut eller till och med
omintetgjordes.
Även de statligt helägda bolag som fått ett
samhällsuppdrag bör ingå i en plan mot korruption.
Postnord, Samhall, Sveaskog, Svenska Spel, Swedavia
Airports, Systembolaget och Teracom Group med flera
borde ha lika strikta krav på sina anställdas integritet
som de krav som ställs på dem som arbetar inom
förvaltningen.
Hybridiseringen har också formen av statliga bidrag till
en mängd organisationer. Enbart det civila samhället
får cirka 15 miljarder kronor årligen. Staten bör
kontrollera i vad mån de organisationer som får bidrag
fördelar detta utan inslag av maktmissbruk och
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motverkar fusk. Riksidrottsförbundets krav på två till
fyra miljarder kronor i stöd är ett färskt exempel (DN
Debatt 19/1). Allt stöd med anledning av pandemin
borde uppfylla krav på öppenhet och mekanismer för
kontroll av medlens utnyttjande.
En strid ström av statliga befattningshavare går
numera över till näringslivet eller
intresseorganisationer till gagn för dessa. Men det
finns en risk att de agerar på ett sådant sätt i sina
befattningar att de blir anställningsbara eller i vart fall
uppfattas agera så. Övergångarna innebär att de kan
utnyttja sin kunskap på ett otillbörligt sätt men också
att det uppstår nätverk som omfattar dem som gått
över från staten och deras kollegor som stannar, med
den risk för samförståndskultur som detta kan skapa.
Det finns regler om karantän som ska motverka
förtroendeskadliga övergångar för statsråd,
statssekreterare och Riksbankens direktion. Men det
saknas sådana regler för myndighetschefer och andra
befattningshavare i utpräglad förtroendeställning.

Den offentliga upphandlingen – 700 miljarder kronor
årligen, varav kommunerna svarar för 80 procent – är
påtagligt riskfylld. Enligt EU-Barometern 2019
uppfattas visserligen korruptionen vara låg i Sverige,
men tre av tio företag ”tror” dock att de under de tre
senaste åren förlorat en offentlig upphandling på
grund av korruption. Den kommunala upphandlingen
genomförs i betydande omfattning av de kommunala
bolagen, som styrs av politiker och tjänstemän som har
uppdrag även i organ som granskar upphandlingen.
Det är vanligt att kommuner saknar kontroll över sina
anställdas bisysslor. Det finns därför risk för att de
anställda missbrukar sina kontakter för att gynna sig
själva. Och många anställda inom statliga myndigheter
bedriver privat verksamhet inom sin egen myndighets
område. Riksrevisionen har i en granskning
identifierat 99 fall där de anställda kunde påverka
inköpen.
En lag som ger stärkt skydd åt visselblåsare väntas
träda i kraft senare i år. Det innebär att de statliga
myndigheterna, kommunerna och de kommunala
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bolagen, skolan, sjukvården och så vidare ska ha
rapporteringskanaler. De offentliga organen behöver
planera inrättandet av rutiner för detta åliggande.
Som framgått är inte korruption i egentlig mening ett
framträdande bekymmer men det finns ändå ett
uppenbart problem, nämligen företagens affärer
utomlands. Detta är inte de offentliga organens ansvar
men de har uppgiften att bekämpa korruptionen i
näringslivet. Det har lett till mångåriga och kostsamma
utredningar som lagts ned eller gigantiska rättegångar
med oviss utgång. Bofors, Saab, Telia med flera är
exempel.
Den internationella trenden är att åklagare ges
möjlighet att träffa överenskommelser med misstänkta
företag om sanktioner. Utredningarna kan då skäras
ned och rättegångarna undvikas – till fördel för både
de misstänkta, myndigheterna och skattebetalarna.

böter till amerikanska myndigheter – i Ericssons fall
10,1 miljarder kronor – för oegentligheter som begåtts
utanför både Sverige och USA. Pengarna går alltså till
de amerikanska skattebetalarna, inte de svenska.
Så det behövs en konkret och operativ handlingsplan,
värd namnet, som är inriktad mot maktmissbruk. Som
framgått finns här mycket att göra och detta är långt
ifrån allt som bör tas upp i planen. Den bör utarbetas
samfällt av staten, regionerna och kommunerna i
samråd med andra aktörer, såsom näringslivet och det
civila samhället.
Claes Sandgren, professor emeritus i civilrätt vid
Stockholm Centre for commercial law, fd ordförande
för Institutet mot mutor (IMM)

Även Sverige bör överväga en sådan form för
lagföringen av korruption och annan grov ekonomisk
brottslighet. Som det nu är tvingas företagen erlägga
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04 Fyra av fem som
drunknar är män
Förra året miste 77 personer livet genom drunkning
vilket är det näst lägsta antalet under 2000-talet.
Enligt preliminär statistik från Svenska
Livräddningssällskapet var 83 procent av de omkomna
i drunkningsolyckor 2020 män. Av de totalt 77
omkomna var cirka 47 procent över 60 år.

04 Mordmisstänkta
män har gjort
medgivanden
De båda män i Karlskrona som misstänks för att ligga
bakom ett uppmärksammat mord i somras har nu gjort
medgivanden i förhör, uppger polisen. Därmed har
misstankarna mot de häktade männen stärkts.
TT

Dödsolyckorna inträffade oftast, i 62 procent av fallen,
i en sjö och de flesta inträffade i samband med bad och
då oftast på en officiell badplats med kommunalt
huvudmannaskap.
Flest drunkningar skedde i juni och den vanligaste
dagen det sker på är en lördag.
TT
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04 Man avled efter
truckolycka i
Göteborgs hamn
En man i 60-årsåldern avled efter en arbetsplatsolycka
i Göteborgs hamn på onsdagsmorgonen.
Mannen blev påkörd av en truck i anslutning till
terminalen där han jobbade. Dödsolyckan utreds nu av
polisen.
TT

382

04 ”Bristande
brandskydd i
Polarbröds bageri”
Polarbröds bageri i Älvsbyn slukades i en
brand i slutet av augusti förra året. Nu
presenterar MSB en olycksundersökning som
bland annat pekar på bristande brandskydd
och avsaknad av sprinklers.
– Vi håller inte med om att vi har haft en
bristande helhetssyn, säger vd Karin Bodin.
Branden i Älvsbyn förvandlade stora delar av
Polarbröds bageri till aska i slutet av augusti i fjol.
Sedan dess har Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB, startat en egen utredning för att hitta
orsaken och kartlägga brandskyddet.
Med hjälp av undersökningen hoppas MSB kunna
förhindra liknande bränder i framtiden.

– Det var en omfattande brand som var viktig att
utreda så att flera kan lära sig av händelsen, säger Ulf
Bergholm, utredare på MSB, i ett pressmeddelande.
Enligt undersökningen som publicerades på onsdagen
finns det flera orsaker till den omfattande branden.
Brandskyddet brast, bland annat saknades sprinklers,
vilket gällande lagstiftning kräver.
”Bageriet har byggts till i etapper under många år och
det ledde till slut till att lokalen var en enda stor
brandcell på 9 000 kvadratmeter. Enligt gällande
bygglagstiftning ska brandsektioner som är större än 5
000 kvadratmeter ha sprinkler”, skriver myndigheten
på sin hemsida.
Polarbröds koncern-vd Karin Bodin säger att de tar till
sig av undersökningen och att rapporten är viktig för
företagets utveckling framåt. Men hon håller inte med
om bedömningen att Polarbröd haft en bristande
helhetssyn på brandskyddet.
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– Vi har haft en kontinuerlig dialog med bland annat
brandskyddsmyndigheter vid alla ombyggnationerna.
De beslut vi har tagit tillsammans med våra parter har
inte brutit mot lagen. Vi hade ett helautomatiskt
brandlarm och godkända brandskyddsrutiner. Vårt
brandskydd var till och med högre än lagkravet, säger
hon.
Varför fanns det inga sprinklers?
– Vi valde helt enkelt att lösa brandskyddet på andra
sätt och gjorde den bedömningen tillsammans med
flera parter. Men det är klart att vi förstår att
brandskyddet var otillräckligt nu i efterhand. Vi hade
aldrig kunnat tro att det här skulle ske och det är lätt
att vara efterklok, säger Karin Bodin.
Johanna Sundbeck
johanna.sundbeck@dn.se
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04 Polis åtalad för
mutbrott efter
hastighetskontroll
En polisman ska ha låtit bli att rapportera en
bekant som körde för fort vid en trafikkontroll.
Efteråt fick han en Swish-överföring av
mannen och köpte tårtor till eftermiddagsfikat
med kollegorna.
Nu åtalas han för tjänstefel och tagande av
muta.
Även fortköraren, som kände polismannen via
sitt arbete för en svensk elitklubb i fotboll,
åtalas för mutbrott.
Polismannen jobbar på en ort i Västsverige och var den
aktuella dagen ute med aspiranter som skulle utbildas i
att genomföra hastighetskontroller. En av aspiranterna
stannade en bil som enligt laserkameran hade kört i 83

kilometer i timmen på en 50-väg, vilket normalt skulle
lett till indraget körkort och böter.
Enligt aspirantens vittnesmål i
förundersökningsprotokollet hade polismannen då ha
kommit fram och sagt: ”Du kan släppa det här”.
Efter händelsen fick polismannen en Swish-överföring
på 500 kronor från fortköraren. Dagen därpå kom han
till fikarummet med två tårtor, enligt vittnesmål från
en gruppchef. Han ska då ha berättat att tårtan ”kom
som tack från en person som inte blivit av med
körkortet”.
– Hela stämningen blev lite olustig, säger gruppchefen
i förhör.
Fortköraren berättade i förhör att han var bekant med
polismannen genom sitt arbete för en västsvensk
elitklubb i fotboll. De ska ha samarbetat vid matcher
men aldrig träffats privat. Han bekräftade att
polismannen var med vid fartkontrollen men
förnekade till att ha mutat någon.

385

– Senare samma eftermiddag känner jag att jag vill
visa polisen min uppskattning. Inte på grund av att jag
eventuellt slapp böter, då jag aldrig fick höra någon
uppmätt hastighet, utan för polisen generellt, och för
att de gör ett bra jobb, sa han i förhör.

04 Advokater anklagas
för grova brott mot
sekretessen

Polismannen åtalas för tjänstefel och mottagande av
muta. Han berättade, enligt
förundersökningsprotokollet, att han inte visste hur
fort mannen hade kört när han tog beslutet att inte
rapportera honom för fortkörning.

Nu växer härvan kring det advokatkontor i
Stockholm som utreds för att ha läckt hemliga
uppgifter till kriminella. Kontorets ägare pekas
av Kriminalvården ut som ”möjliggörare för
fortsatt brottslighet” och anklagas av
Åklagarmyndigheten för att ha gjort till sin
affärsidé att hjälpa brottsmisstänkta att
kringgå rättsväsendets regler.

Marina Ferhatovic
marina.ferhatovic@dn.se

Det var i november i fjol som DN kunde avslöja att en
brottsutredning inletts mot en flitigt anlitad
brottmålsadvokat i Stockholm. Uppgifter ur polisens
dekrypterade Encrochat-material pekade på att
advokaten vidarebefordrat sekretessbelagd
information till klienter inom den kriminella
gängvärlden.
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Nu anklagar Åklagarmyndigheten även advokatens
chef för ett liknande agerande, även detta baserat på
bland annat Encrochat-information. I en 17-sidig
anmälan redovisas detaljerade chatt-uppgifter som
påstås visa hur chefen och hans kollega systematiskt
brutit mot sekretessreglerna och hjälpt
brottsmisstänkta att förbättra sina chanser att frias.
Handlingen har skickats till såväl Justitiekanslern, JK,
som Sveriges advokatsamfund, vilket Expressen var
först att rapportera om.
”Sammanfattningsvis är det uppenbart att såväl X som
Y (advokaternas namn borttagna, reds anm) både
begått brott och brutit mot god advokatsed”, skriver
chefsåklagare Stefan Bergman och vice chefsåklagare
Stefan Creutz.
Åklagarmyndigheten vill nu att JK övertar den tidigare
brottsutredningen från polisen och att samfundet drar
in männens rätt att verka som advokater.
”Den enda rimliga sanktionen är uteslutning”, skriver
åklagarna.

– Det är önskvärt med ett snabbt agerande, säger
Stefan Creutz till DN.
I den avslöjade Encrochat-kommunikationen har
advokaterna, enligt Åklagarmyndighetens anmälan,
kallat sig för ”Kungen” respektive ”Prinsen”. Från en
gemensam avsändaridentitet ska de flitigt ha skrivit till
sina klienter om olika brott, polistillslag och förhör.
Som DN tidigare berättat har många av uppgifterna
omfattats av förundersökningssekretess och vissa fall
även av yppandeförbud.
Tacksamheten från klienterna har varit påtaglig. ”Ni
hjälper oss o vi hjälper er, bröder i detta liv o nästa”,
svarar till exempel en gängledare från Vårbynätverket.
Samma person rekommenderar också en vän att välja
samma advokat som han, detta eftersom advokaten
hjälpt hans nätverk ”att justera många fall”.
Åklagarmyndigheten refererar i sin anmälan också till
uppgifter från andra advokater. Enligt dessa ska
brottsmisstänkta klienter ha ställt krav på otillåtna
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tjänster – med hot om att de annars ska byta till de nu
anmälda försvararna.

polisen och förmått andra att konstruera sina
berättelser. Kriminalvårdens slutsats är att advokaten
satt i system att påverka rättsprocesserna och agera
som en ”möjliggörare för fortsatt brottslighet”.

”Advokaterna har uttryckt stor oro kring detta och
uppmanat till utredning”, skriver åklagarna.

Justitiekansler Mari Heidenborg hade ännu på
onsdagseftermiddagen inte fattat beslut om huruvida
hon ska inleda förundersökning eller inte.

– Det är viktigt att framhålla att det stora flertalet av
alla brottmålsadvokater gör ett oklanderligt arbete,
säger Stefan Creutz.
I en bilaga till Åklagarmyndighetens anmälan framförs
liknande uppgifter även från Kriminalvården, som
sedan 2017 gjort noteringar om att chefen för
advokatkontoret och hans kollega uppträtt olämpligt
och i vissa fall misstänkt brottsligt. Bland annat skriver
Kriminalvården att ”ett flertal klienter har uttryckt sig
på ett sätt som antyder att de fått information av X”
och att ”X möjliggör för intagna att prata med andra än
X när de ringer honom”.

– Men vi kommer att agera skyndsamt i det här
ärendet och en handläggare har utsetts till
föredragande, säger hon till DN.
DN har sökt de båda advokaterna.
Lasse Wierup
lasse.wierup@dn.se

Samma advokat – det vill säga chefen för
advokatkontoret – påstås även ha försökt hindra
häktade från att lämna uppgifter om hans klienter till
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– Misshandeln av läraren var droppen. Nu känner jag
att det här måste komma fram. Här finns en
tystnadskultur och den måste brytas, säger en person
som arbetat på ungdomshemmet under flera år.

04 16-åring häktad för
mordförsök tidigare
dömd för macheterån

Det var den 13 januari som 16-åringen misshandlade
en kvinnlig lärare i 50-årsåldern så svårt att hon fick
föras till sjukhus med allvarliga skador. Två dagar
senare häktades pojken misstänkt för mordförsök.

I fjol dömdes 16-åringen för ett rån med
machete, för att ha miss- handlat personal på
ett HVB-hem och för att ha eldat upp en
lekstuga. Enligt personal på ungdomshemmet
Nereby ska han sagt sig ha en lista över
personer på hemmet som han ville döda.
Efter att pojken nyligen häktats för mordförsök
på en av ungdomshemmets lärare riktar
anställda kritik mot institutionens ledning för
att man inte tagit deras varningar på allvar.
Det misstänkta mordförsöket på Statens
institutionsstyrelses (SIS) ungdomshem Nereby i
Kungälv har fått flera anställda att reagera. De anser
att deras varningar sopats under mattan.

Socialnämnden i 16-åringens hemkommun beslutade i
april i fjol att han skulle omhändertas enligt LVU.
Enligt en dom i förvaltningsrätten visade en utredning
att pojken har ”ett normbrytande beteende som
inkluderar våld, hot om våld och skadegörelse. Han är
misstänkt för flera brott och hans våldsamma agerande
och det faktum att han startat bränder väcker särskild
oro”.
Efter att 16-åringen placerats på Nereby har han rymt
därifrån flera gånger. Vid ett tillfälle förra sommaren
gick han in på en bensinmack, tog fram en machete
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och hotade en anställd vid kassan och utsatte senare
denne för ett knivhot utanför macken.

gången som ledningen och institutionens chef, Hans
Bishop, inte hörsammat anställdas varningar.

16-åringen dömdes till ungdomsvård och till att betala
skadestånd. Av domen från Göteborgs tingsrätt
framkommer också att han misshandlat personal vid
två tillfällen på det HVB-hem där han tidigare bodde.
Han dömdes också för att ha eldat upp en lekstuga.

Hans Bishop säger att han först och främst beklagar
misshandeln och att han är ledsen för läraren och
hennes familjs skull. Han berättar att han samma dag
anmälde händelsen till Arbetsmiljöverket, som nu gör
en parallell utredning med polisens, och att
utredningarna ska visa om några fel har begåtts.

Personen som arbetar på Nereby som DN talat med
berättar att man har dagliga säkerhetsgenomgångar
och anser att misshandeln av läraren kunde ha
förhindrats. Enligt personen har personal vid flera
gånger påpekat 16-åringens våldsamhet för ledningen
och att han inte borde lämnas ensam med lärare.
– De har fått alla varningar, men de har bara viftats
bort, säger den anställde, som hävdar att 16-åringen
uttryckt att han hade en lista över personer som han
ville döda på Nereby.
DN har talat med ytterligare två anställda som
bekräftar uppgiften. De påpekar att det inte är första

Anställda som vi pratat med säger att de före
händelsen påpekat pojkens våldsamhet och att han
inte borde ha lämnats ensam med läraren.
– Det är ingenting som jag känner igen, men jag
försöker alltid säga och förmedla till min personal att
om det finns en oro så är det alltid viktigt att bemanna
upp. Det skall aldrig få finnas en oro för att vara med
de här ungdomarna, säger Hans Bishop.
Bishop säger att det är korrekt att 16-åringen avvikit
från Nereby vid flera tillfällen, men att han trots det
inte bedömts som särskilt avvikningsbenägen. Det var
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därför som han vistades på en öppen avdelning och
inte på en låsbar, där ungdomarna låses in på nätterna.
Vilket ansvar har du för det inträffade?
– Jag har ju ansvaret för arbetsmiljön och
institutionen. Sedan hoppas jag att utredningarna
kommer att visa om det föreligger arbetsmiljöbrott
eller inte och självklart kommer jag att ta mitt ansvar
utifrån resultatet av utredningarna.
Jens Littorin
jens.littorin@dn.se

Fakta. Tidigare avslöjande
om ungdomshemmet
I december 2019 avslöjade DN att Nereby hade anställt
fem personer med koppling till antidemokratiska
salafistiska rörelser. Männen fick sluta och en
avdelningschef, som anställt männen och som var känd
av polisen för sina kontakter med terrorsekten IS,
köptes ut av Statens institutionsstyrelse till en kostnad
av 400 000 kronor, motsvarande tio månadslöner.
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04 Ingen gripen för
mord på 22-åring

redan som 17-åring. Han har beskrivits av frivården
som en person som lever under ”tämligen ordnade
uppväxtförhållanden”.

Den 22-årige man som blev skjuten till döds i
Hagalund, Solna i tisdags kväll, blev årets
tredje offer för det dödliga skjutvapenvåldet i
Stockholm.

Han kom dock att dömas flera gånger innan han i
tisdags föll offer, bland annat för våldsamt motstånd
och ringa narkotikabrott. I det sistnämnda fallet
handlade det om eget bruk av cannabis och det
smärtstillande, narkotikaklassade läkemedlet
Tramadol. Straffen han fått har varierat mellan
samhällstjänst och dagsböter.

Mannen blev beskjuten på en av gårdarna i
bostadsområdet Hagalund i Solna, precis intill en
förskola. Han fick så svåra skottskador att han senare
avled på sjukhus.
Skottlossningen, som var den tionde bekräftade
skottlossningen i år, gjorde att flera boende i området
slog larm runt 19.15-tiden på tisdagskvällen. En stor
polisinsats sattes in för att söka efter gärningsmännen.
Dock hade man inte gjort några gripanden under
onsdagen.

Så sent som den 28 januari, vid 22-tiden på kvällen,
larmades det senast om skottlossning i Hagalund, ett
bostadsområde i centrala delarna av Solna.
Då flydde de misstänkta gärningsmännen, som var
maskerade, i en bil från platsen. Polisen kunde säkra
tomhylsor. Dock påträffades ingen skadad person.
Ingen person har heller gripits efter det händelsen. Om

22-åringen var tidigare känd av rättsväsendet och
dömdes till 45 timmars ungdomstjänst för misshandel
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det finns en koppling till tisdagens mord är i nuläget
oklart.
Mordet på 22-åringen är alltså, enligt polisens officiella
statistik, det tredje som utförts med skjutvapen i
region Stockholm i år. Det gör att året statistiskt sett
börjat illa – förra årets var man uppe på tre dödsoffer i
februari månads slut – och inte i dess början.
När det gäller antalet skadade har hittills tre personer
skottskadades, att jämföra med samma period förra
året då fyra skottskadats. Antalet bekräftade
skottlossningar är hittills i år nio, förra årets handlade
det om elva.
Ulrika By
ulrika.by@dn.se
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Då flydde de misstänkta gärningsmännen, som var
maskerade, i en bil från platsen. Polisen kunde säkra
tomhylsor. Dock påträffades ingen skadad person.
Ingen person har heller gripits efter det händelsen. Om
det finns en koppling till tisdagens mord är i nuläget
oklart.
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05 Utredningen
mot
advokaterna
blev liggande i
månader
Redan i somras väcktes misstankar om
att två Stockholmsadvokater läckte
hemlig polisinformation och
samarbetade med kriminella. Ändå är
det först nu, åtta månader senare, som
saken når Justitiekanslern och
Advokatsamfundet.

– Ingen har riktigt velat ta i det här,
hävdar en av DN:s källor.
Uppgifterna från franska myndigheter slog ner
som en bomb när de nådde Stockholmspolisen i
juni förra året. Två flitigt anlitade
försvarsadvokater vid samma byrå skulle ha
skaffat en krypterad Encrochat-mobil och med
hjälp av denna läckt hemlig information till sina
klienter om pågående brottsutredningar.
– Det vi kunde läsa i det franska materialet
bekräftade med råge den oro vi känt kring de
här advokaterna under en längre tid, säger en
polisman i södra Stockholm som arbetar med
grov organiserad brottslighet.
Chattarna som Frankrike kommit över, detta
genom att hacka det holländska företaget
Encrochats servrar, visade hur cirka 800
svenska användare i klartext diskuterat
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morduppdrag, vapen, narkotika och annat. Och
bakom ett av användarnamnen dolde sig alltså,
enligt polisens misstankar, de båda
advokaterna. I chattarna kallade de sig
”Prinsen” och ”Kungen”.
Sida upp och sida ned i chattloggarna framgick
hur ”Prinsens” och ”Kungens” konto höll andra
användare informerade om sekretessbelagda
brottsutredningar. Här fanns exempelvis
rapporter om att en brottsmisstänkt hade
erkänt i förhör, att polisen beslagtagit ett
specifikt antal skjutvapen och att
telefonavlyssning riktats mot en viss person.
Andra gånger gick informationen i motsatt
riktning, bland annat då en person meddelade
att han hade ”rensat” en brottsmisstänkt
persons lägenhet på hundratusentals kronor
och flera kilo kokain.

”Han kan vara lugn, snuten kommer inte att
hitta nånting, du kan hälsa honom det”, skrev
personen till ”Kungens” och ”Prinsens” konto.
I ett av meddelandena nämndes en av
advokaterna med sitt riktiga namn. Men att
bevisa att han och hans kollega var de verkliga
användarna skulle ta tid. Så lång tid att flera
personer som DN pratat med hävdar att viktig
tid gått förlorad – och att advokaterna i värsta
fall kunnat fortsätta skada pågående
brottsutredningar.
– Om advokater beter sig på det sätt som nu
misstänks är det viktigt att det utreds med
prioritet. Risken är ju annars att otillåtna medel
leder till skeva rättegångar och andra problem,
säger kammaråklagare Lucas Eriksson vid
Åklagarmyndigheten i Stockholm.
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Han var den som i början av hösten 2020 utsågs
att leda förundersökningen mot den ene av
advokaterna, sedan en anmälan om brott mot
yppandeförbudet upprättats vid Polisområde
Syd i Stockholm. Trots en rad påminnelser till
polisen gick utredningsarbetet, enligt honom,
trögt.
– Resurstilldelningen var bekymmersam och jag
tvingades skicka flera påminnelser. Dessutom
var det inte helt klart var ärendet skulle utredas,
säger Lucas Eriksson.
Men enligt poliser som DN pratar med var det
verkliga problemet i själva verket ett annat.
– Det handlade inte om resurser utan att
ärendet ansågs känsligt, det var därför det
studsade runt utan att någon egentligen ville ta i
det, säger en källa inom Stockholmspolisen.

– Advokater skyddas av många privilegier och
min bild var att det fanns en rädsla för att
trampa fel. Kunde man till exempel starta
telefonavlyssning eller inte?
Under tiden fick de båda advokaterna nya
uppdrag av domstolar runt om i landet.
– Många med mig kände frustration över att de
kunde fortsätta. Inte minst på grund av risken
för att brottsoffer därmed inte fick rättvisa
rättegångar, säger samma polisman som ovan.
Nyligen fattade Åklagarmyndigheten och
polisen till sist beslut om att fallet måste ges
högsta prioritet. Riksenheten mot internationell
organiserad brottslighet, Rio, övertog ansvaret
för förundersökningen om yppandeförbud och
en grupp erfarna utredare på polisens regionala
enhet kopplades in. Samtidigt har
Åklagarmyndigheten begärt att
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Justitiekanslern, JK, ska inleda en parallell
utredning om brott mot tystnadsplikten mot
bägge advokaterna.
Åklagare Lucas Eriksson, som blivit av med
fallet, hoppas därmed att utredningsarbetet ska
lossna.
– Jag gissar att mina kollegor på Rio är bättre
på att sparka fart på polisen än vad jag var.
Under torsdagseftermiddagen beslutade JK att
inte inleda någon utredning om brott mot
tystnadsplikten. Detta eftersom de anmälda
advokaterna inte anses ha förmedlat några
hemliga uppgifter till massmedier eller på annat
sätt gjort information offentlig.

En utredning är redan inledd hos Sveriges
advokatsamfund. Advokaterna har nu ett par
veckor på sig att yttra sig över
Åklagarmyndighetens anmälan till JK, som
framför allt baseras på Encrochat-materialet.
– När det framförs så här allvarliga anklagelser
är det viktigt att vi gör en både skyndsam och
nogsam utredning, säger generalsekreterare
Mia Edwall Insulander.
DN har vid flera tillfällen sökt de båda
advokaterna utan framgång.
Lasse Wierup
lasse.wierup@dn.se

– Då ska ingripandet i stället ske genom ett
disciplinärt förfarande hos advokatsamfundet,
säger JK Mari Heidenborg.
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05

14,7

miljarder kronor i logiintäkter försvann från
den svenska turistindustrin, enligt
Tillväxtverket.

05 Chefer frias
även i hovrätten
Telias förre vd Lars Nyberg och två av
hans tidigare kollegor frias av hovrätten
från bestickning, grovt brott.
De tre stod åtalade för att ha mutat
Uzbekistans diktatorsdotter Gulnara
Karimova med miljardbelopp, men likt
tingsrätten anser Svea hovrätt att hon
inte var en mutbar person.
Enligt åklagaren betalade Telia mutor på cirka
tre miljarder kronor mellan 2007 och 2010 till
den dåvarande diktatorn Islam Karimovs dotter
Gulnara Karimova, som kunde fatta beslut så att
Telia fick tillgång till 3G- och 4G-licenser och
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därmed kunde bedriva sin telekomverksamhet i
landet.

gällde enligt dåtidens svenska lagstiftning,
skriver hovrätten.

De tre åtalade, ex-vd Lars Nyberg, förre
affärsområdeschefen Tero Kivisaari samt en
jurist på bolaget, har genomgående förnekat
brott.

”Åklagaren har inte bevisat att Gulnara
Karimova haft någon befattning eller något
uppdrag med koppling till telekomsektorn. Och
det är inte heller klarlagt att det funnits en
nödvändig koppling mellan henne och vissa
andra personer eller att någon annan person
erbjudits betalningar”, säger hovrättsrådet
Kerstin Elserth i en kommentar.

Försvaret har hävdat att även om
diktatorsdottern fick pengarna av Telia (vilket i
sig är klarlagt), i utbyte mot att Telia fick sina
tillstånd var hon inte en mutbar person enligt
dåvarande svensk lag, eftersom hon inte hade
en formell befogenhet att utöva
myndighetsutövning.
Den bedömningen delades av Stockholms
tingsrätt och den delas även av Svea hovrätt.
Gulnara Karimova faller inte in under den
begränsade krets av mutbara personer som

”Hovrätten har i och med detta inte haft
anledning att pröva om transaktionerna varit
affärsmässiga och inte heller frågan om de
tilltalades uppsåt”, säger hon.
Gulnara Karimova själv fälldes 2015 i
Uzbekistan för bland annat härvan med
telekombolag som Telia. Hon uppges sitta i
någon form av fängelse eller husarrest sedan
dess.
TT
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05 Nyfödd
omhändertogs –
utvisas med sina
biologiska
föräldrar
Mio, 1, omhändertogs av socialtjänsten
redan på BB eftersom hans föräldrar inte
ansågs kunna ”säkerställa hans
överlevnad”. Han bor nu i ett familjehem
i Stockholm, som hoppas att han ska få
växa upp hos dem.

Men efter avslag i migrationsdomstolen
ska han utvisas med sina biologiska
föräldrar – som han knappt träffat.
– Hur kan det vara barnets bästa att ta
honom ifrån en familj där han är älskad
och omhändertagen? säger Jessica
Ivarsson, från föreningen ”Brinn för
barnen”.
Utanför huset ligger snön tung, på fasaden syns
en stjärna i snö med glad mun, som Mios
syskon gjort. De har inga biologiska band, men i
deras ögon har det ingen betydelse. Mio, som
bott hos dem sedan han var fyra månader
gammal, är en del av familjen.
– Det har aldrig varit någon skillnad för dem.
Han har varit vår sedan dag ett, berättar Malin,
som är familjehemsmamma åt Mio.
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Mios biologiska föräldrar kom till Sverige från
Belarus sommaren 2019. Mio låg då i magen.
Föräldrarna sökte asyl men Migrationsverket
avslog deras ansökan samma år. De överklagade
beslutet och stannade kvar i Sverige.
En vecka innan sonen föddes, vintern 2019,
överföll och våldtog pappan en kvinna som var
på väg hem från krogen.
Mio omhändertogs enligt lagen om vård av
unga, lvu, på BB direkt efter födseln. Modern,
som har en psykiatrisk diagnos, hade då under
en månads tid vårdats på psykiatrisk
intensivvårdsavdelning i Stockholm, och
återkommande försökt skada sig själv och
barnet i sin mage. Något som inneburit ”en hög
grad av tillsyn” och att sjukvården övervägt att
förlösa bebisen innan fullgången graviditet,
enligt handlingar från förvaltningsrätten.

Det framgår vidare att föräldrarna inte har
förmågan att ge Mio det han behöver för att
”säkerställa hans överlevnad” eller ”ge honom
en gynnsam utveckling och stabil livssituation”.
Fadern dömdes senare för överfallsvåldtäkten
till tre års fängelse och utvisning och sitter
fortfarande i fängelse.
Mio tillbringar sin första tid i livet på ett
jourhem. Malin och hennes familj får under den
tiden frågan om de kan tänka sig att bli
familjehem åt pojken.
– Vi hade kontakt med jourfamiljen och hela
processen gick väldigt bra till. Man hade hela
tiden hans bästa för ögonen, att avskedet inte
skulle bli för abrupt, berättar Malin.
När han är fyra månader flyttar han in till Malin
och hennes man, som han i dag kallar ”mamma”
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och ”pappa”. Familjen har också tre biologiska
barn.
– Han är alltid glad och väldigt nyfiken. Han
älskar sina syskon, så att leka och busa med
dem är favoritsysslan. Eller att dansa med
draken till Bolibompasången, säger Malin.
Parallellt fortsätter Mios föräldrar att kämpa för
uppehållstillstånd. De överklagar
Migrationsverkets beslut, men
migrationsdomstolen avslår överklagan, trots
att föräldrarna själva anfört att det finns en stor
risk att Mio blir omhändertagen av
myndigheterna och hamnar på ett barnhem om
familjen tvingas återvända till Belarus.
Enligt migrationsdomstolen har det inte gjorts
sannolikt att pojken ”riskerar att utsättas för
skyddsgrundande behandling för det fall han
omhändertas och placeras på ett barnhem”, det

vill säga behandlas så dåligt att det skulle vara
grund för att beviljas skydd i annat land. Rätten
skriver också att uppgifterna om att han
kommer att behandlas illa på barnhem är
”baserade på spekulationer och antaganden”.
Vidare konstaterar migrationsdomstolen att det
inte framkommit att det föreligger särskilt
ömmande omständigheter avseende pojken.
”Hans hälsotillstånd är gott och i och med sin
ringa ålder kan han inte anses ha skapat sig en
stark anknytning till Sverige.” Domstolen
bedömer att hans psykosociala utveckling inte
skulle ta bestående skada ”om han sändes till
sitt hemland” och att det inte finns någonting
som talar emot att han skulle ”få sina
grundläggande behov tillgodosedda vid en
eventuell placering på ett barnhem”.
Enligt utlänningslagen finns det möjlighet att
bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för
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en person som behöver vård enligt lvu. Då det
inte är ”rimligt att överlämna barn till
vårdnadshavare som är ur stånd att ta hand om
ett barns liv och hälsa”. Men rätten skriver
samtidigt att det inte heller är rimligt om
omhändertagande av barn enligt lvu
automatiskt skulle innebära att barnet och dess
vårdnadshavare fick stanna i Sverige. Om
vårdbehovet kan uppfyllas i hemlandet är ett
beslut om vård enligt lvu därför inte ett hinder
mot att besluta om utvisning, enligt
migrationsdomstolen.
För Malin är domen overklig läsning. När sista
avslaget kommer på höstlovet är hon på öppna
förskolan med Mio.
– Vi har hela tiden vetat om utvisningsbeslutet
men kämpat vidare, vår tröst var att det sista
ordet inte var sagt. När avslaget kom kändes det
som att någon drog en våt filt över mig.

Familjen har fått hjälp av barnrättsföreningen
Brinn för barnen, som skapades med anledning
av fallet Lilla hjärtat.
– Migrationsverkets beslut och
migrationsdomstolens dom strider mot
barnkonventionen. Hur kan det vara barnets
bästa att skicka tillbaka honom till ett land han
aldrig varit i, tillsammans med föräldrar han
inte känner och som bedömts olämpliga att ta
hand om honom? Vi anser att det är en fara för
hans liv att skicka tillbaka honom, säger Jessica
Ivarsson, från Brinn för barnen.
Hon är också kritisk till att pojken inte har haft
ett eget ombud i migrationsdomstolen, samma
advokat har representerat såväl honom som
föräldrarna han tvångsomhändertagits ifrån.
– Han är en egen person, en egen individ som
har rätt till en egen framtid. Han borde ha haft
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någon som kunde föra hans talan och se till
hans bästa, säger Jessica Ivarsson.

migrationsdomstolen vid förvaltningsrätten i
Stockholm, som dömde i målet.

I migrationsmål är det vanligtvis
Migrationsverket som har förordnat offentligt
biträde för parterna, enligt
migrationsdomstolen. Migrationsdomstolen
kan också besluta om byte av och förordna ett
nytt offentligt biträde för en part om det till
exempel finns motsättningar mellan biträdet
och parten. Domstolen har en skyldighet att
utreda de frågor som aktualiseras i målet, till
exempel frågor relaterade till biträden.

Fredrik Söderberg Bruce, tillförordnad
presschef på Migrationsverket, uppger för DN
att myndigheten inte kan uttala sig om det
specifika fallet utan en fullmakt från
vårdnadshavare, det vill säga de biologiska
föräldrarna.
– Migrationsverket förstår att det är ett tungt
beslut för barnet och de som omger honom. En
bedömning av barnets bästa har gjorts i
ärendet, säger Fredrik Söderberg Bruce.

– Med hänsyn till de skyddsskäl som familjen
åberopade till stöd för sitt överklagande i mål
om uppehållstillstånd, och med beaktande av
omständigheterna i målen, framkom det inte
skäl för att förordna om skilda offentliga
biträden för föräldrarna respektive sonen ifråga,
uppger Ulrika Sigerud, rådman på

Hur ser Migrationsverket på att ert beslut leder
till att ett litet barn ska skickas till ett land där
han aldrig varit, med föräldrar han aldrig levt
med, och som bedöms sakna förmågan att ge
honom det han behöver för att säkerställa hans
överlevnad?
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– Generellt kan man säga att barn utan
vårdnadshavare inte reser hem utan att det
finns ett ordnat mottagande av något slag, till
exempel släktingar eller barnhem.

Mamman, som haft umgängesrätt har han
träffat vid två tillfällen.
– Vi har behövt ta bort alla känslor och mata in
en relation mellan dem, för att om det värsta
skulle ske, så att han inte blir ivägskickad med
totala främlingar, säger familjehemsmamman
Malin.

Socialnämnden i pojkens hemkommun har
under ett extrainsatt sammanträde den 19
januari beslutat att ansöka i tingsrätten om att
familjehemsföräldrarna ska bli särskilt
förordnade vårdnadshavare. Och runt 3 200
personer har skrivit på en namninsamling som
familjehemsmamman skapat för att Mio ska få
stanna i Sverige.

– Jag hoppas att någon ska se hur galet detta är
och låta honom stanna i sitt hem, här i Sverige,
där han har en familj som älskar honom.

Men varje dag är fylld av oro över att polisen ska
hämta Mio och verkställa utvisningen.
Samtidigt försöker familjehemmet på
uppmaning av socialtjänsten skapa en relation
till de biologiska föräldrarna. Pappan har Mio
inte träffat alls under tiden i familjehemmet.

Malin och Mio heter egentligen något annat. DN
har sökt de biologiska föräldrarna via deras
juridiska ombud.
Marijana Dragic
marijana.dragic@dn.se
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05 ”Min klient
har utsatts för
otillåten
brottsprovokati
on”

huvudmännen – två svenska män, 57 och
40 år gamla.

Svensk polis infiltrerade under flera år
ett kriminellt nätverk som misstänks ha
styrt en stor del av den
narkotikasmuggling som går från södra
Europa till Sverige.

Då hade mottagaren av 388 kilo cannabis, som
en tysk tullkriminalare kört genom Europa
under täckmantel, dömts till 6,5 års fängelse för
grovt narkotikabrott.

På torsdagen inleddes den ovanliga
rättegången mot de två åtalade

40-åringens advokat Ivan Fialdini
inledde kortfattat:
– Min klient har blivit utsatt för en
otillåten brottsprovokation. Punkt.
DN kunde i oktober förra året avslöja att svensk
polis, för första gången på många år, inlett en
infiltrationsoperation.

Mottagaren, som tidigare inte var känd för
någon grov narkotikabrottslighet, var en 25åring. Han togs på bar gärning av polis. Under
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hela förundersökningen yttrade han konsekvent
endast två ord: ”Inga kommentarer.”
När rättegången mot de två misstänkta
huvudmännen inleddes på torsdagen framkom
att 25-åringen kallades för ”lageråsnan” av den
40-åring som kammaråklagare Sara Nilsson
hävdar hade den mest framträdande rollen i
planeringen av narkotikasmugglingen.
Under rättegångens första dag visade hon steg
för steg hur kommunikationen mellan de
åtalade och den polisinfiltratör som gick under
kodnamnet Ivan såg ut efter deras första möte i
juli 2019. De använde sig av den krypterade
appen Wickr och åklagaren menar att hon lett i
bevis att de användarnamn som nyttjas går att
koppla till de båda åtalade.
Meddelandena är explicita och rör tider,
adresser samt hur polisinfiltratören ska få betalt

för sin insats. Som DN redan avslöjat skedde
betalningen i en mindre kvartersbutik i Uppsala
där pengarna (538 000 kronor samt drygt 11
000 i falska sedlar) överräcktes i en godispåse
av papper till en annan polis som jobbade under
täckmantel.
Enligt åklagaren har polisinfiltratören Ivan inte
drivit på planeringen på något sätt. Han har
bara efterfrågat information för att han ska
kunna genomföra det uppdrag han tagit på sig –
att utföra transporten.
När narkotikan till slut landade i Upplands-Bro
får Ivan två meddelanden, ett av 40-åringen och
ett av 57-åringen. Det första, från 40-åringen,
lyder:
”Finns det något vi kan göra bättre, var trucken
keff, för vi kan köra samma ställe” – något som
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åklagaren menar tar sikte på att man redan nu
vet att man vill smuggla mer narkotika.
Det andra, från 57-åringen, lyder:
”Super amigo teamwork, kommer nu bli
mycket.”
Strax därpå greps de två svenskarna av
portugisisk polis i deras respektive hem i
Portugal.
57-åringens advokat Thomas Martinsson
redogjorde kortfattat för sin klients inställning
under förmiddagen. Han förnekar brott, men
medger att han möjligen gjort sig skyldig till
främjande av brotten:
– I den mån han vidtagit åtgärder är det för att
han blivit förmådd därtill av infiltratören,
menade Thomas Martinsson.

Enligt Martinsson måste tingsrätten beakta att
smugglingen är helt och hållet en polisledd
operation:
– Allt är en plan som dirigeras av
polismyndigheten. Min klient har inte planerat
eller haft någon beslutandefunktion, han har
inte kunnat dirigera händelseförloppet, fortsatte
advokaten.
40-åringens advokat Ivan Fialdini var extremt
kortfattad:
– Min klient förnekar brott. Han har utsatt för
en otillåten brottsprovokation. Punkt.
Efter lunch fortsatte förhandlingen bakom
stängda dörrar då åklagaren i detalj skulle
redogöra för de möten och inspelade samtal
som den infiltrerade polisen haft med de
åtalade. För att inte riskera att röja polisens
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arbetsmetoder gick tingsrätten med på att
stänga dörrarna.
Rättegången beräknas ta elva dagar och avslutas
den 2 mars.
Ulrika By
ulrika.by@dn.se

05 Två läkare
som gick före i
vaccinationskön
tar timeout
De två läkare i Karolinskas som har
vaccinerat sig och gått emot Karolinska
prioriteringsordning tar timeout. Det
meddelar sjukhuset på sin hemsida.
Beslutet har tagits i samförstånd med
sjukhusdirektör Björn Zoëga.
– Vi kan bekräfta att de tagit timeout och
att saken utreds, säger Kim Sjölund vid
Karolinskas presstjänst.

410

De två personer i Karolinska
Universitetssjukhusets ledningsgrupp som
vaccinerats för covid-19 har i samförstånd med
sjukhusdirektör Björn Zoëga valt att ta en
timeout.
– Vi har gemensamt kommit fram till att det
inte är möjligt för dem att driva sina respektive
verksamheter när utredningen pågår. För
Karolinska gäller att ha fortsatt fokus på att ta
hand om våra patienter och två tillförordnade
chefer har i dag utsetts att driva respektive
verksamhet, säger Björn Zoëga i ett
pressmeddelande.
Efter att det under onsdagen den 3 februari
framkom att två representanter i Karolinska
Universitetssjukhusets ledningsgrupp kan ha
vaccinerats utanför den prioriteringsordning
som finns på sjukhuset inleddes en intern

utredning, som SvD var först att rapportera om.
DN hade på förmiddagen ställt frågor till
sjukhuset efter uppgifter om sjukhuset kunde
bekräfta att administrativ personal vaccinerats,
vilket inte var fallet enligt sjukhuset. På
eftermiddagen meddelade sjukhuset att två i
ledningsgruppen gått före i kön – mot
sjukhusets prioriteringsordning.
Exakt när utredningen är klar är inte beslutat.
Det finns en tydlig prioriteringsordning för
vaccination av personalen på Karolinska
universitetssjukhuset. Vaccinationen inleddes
den 12 januari och innebär att medarbetare från
Iva, Ima, akutmottagningarna och
infektionsverksamheterna ska prioriterats först.
Sammanlagt har cirka 3 000 medarbetare på
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Karolinska fått första dosen av vaccinet och
vaccinering med den andra dosen pågår nu.
Anna Gustafsson
anna.gustafsson@dn.se

Finansinspektionen
sätter in fler
åtgärder mot
konsumtionslånen
Personer som tar konsumtionslån får
ofta betalningssvårigheter. Nu ska
Finansinspektionen fokusera på att
granska om långivarnas
kreditprövningar är tillräckliga och
skärpa sina råd.
– Vi ser med oro på konsumentens
position här, säger generaldirektör Erik
Thedéen.
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DN har i flera artiklar skrivit om problemen
med ökade konsumtionslån. En återkommande
synpunkt från personer som drabbats av
överskuldsättning är att det varit lätt att få nya
lån, trots dåliga förutsättningar att betala
tillbaka.
Finansinspektionen har tidigare pekat på att
låntagare får betalningsproblem kort efter att
lånen beviljats. Det väcker frågor om
långivarnas kreditprövningar är tillräckliga,
enligt myndighetens generaldirektör Erik
Thedéen.
– Det finns en risk att man låses in i väldigt
långa, dyra konsumtionslån som ytterst kan
sätta personer i en skuldfälla, säger han.
Nu ska Finansinspektionen granska fler företag
för att undersöka om de kreditprövningar som
görs är tillräckliga. De ska också tydliggöra vilka

krav som ställs på företagen genom att
uppdatera sina allmänna råd.
– Det kommer såvitt jag kan bedöma en
skärpning av vilken informationsinhämtning
man ska göra, så att vi därmed minskar risken
för att hushåll tar lån som de inte har råd med
och kanske inte tillräckligt tydligt har funderat
igenom, säger Erik Thedéen.
Arbetet är enligt honom omfattande, men han
hoppas att förtydligandet ska bli klart före
sommaren och att det kommer ge effekt.
– Ofta får det ganska stor effekt för att bolagen,
de allra flesta, vill ju följa våra råd, säger Erik
Thedéen.
En googling visar att vissa företag skyltar med
att de inte gör fullständiga kreditprövningar.
Vad är det mer ni behöver titta på?
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– Jag kan inte som myndighetsperson allmänt
svepande säga att de här inte sköter sig, utan då
måste jag ha stöd för det, säger Erik Thedéen
och pekar på att det inte är självklart vilken
information långivare ska behöva inhämta.
– Det låter kanske trivialt, men en del kanske
tycker att det räcker att man tar reda på några
allmänna data om den här personen, som
inkomst, var man bor och om man har bil och
sånt där. Räcker det eller måste det vara mer
omfattande? Där tror jag att vi måste vara mer
specifika.
Myndigheten ska också se över sina
rekommendationer kring att förlänga korta lån.
I praktiken kan det det innebära att
konsumenten fastnar i lån till en hög ränta
under lång tid.

Tror du att de här åtgärderna kommer att vara
tillräckliga för att bromsa utvecklingen av ökade
konsumtionslån?
– Nej, vi och andra som jobbar med det här
kämpar i någon mening i motvind, men det
kommer definitivt gå åt rätt håll.
Organisationen Sveriges konsumenter har länge
argumenterat för ett stärkt konsumentskydd
mot överskuldsättning. Den ideella
organisationen efterlyste både ett ränte- och
kostnadstak för konsumentlån, vilka blev
verklighet 2018.
– Det gjorde väl att det blev en viss sanering i
branschen, men det är fortfarande ganska lätt
att hitta kreditgivare som säger att om du har
betalningssvårigheter är du välkommen till oss,
säger generalsekreterare Jan Bertoft.
Lovisa Ternby
lovisa.ternby@dn.se
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06 16 års
fängelse för
knivmord

var kniven i offrets mage, beskrev han i
tingsrätten.
TT

En 27-årig man döms till 16 års fängelse för att
ha knivmördat en 29-årig man i en lägenhet i
Borås den 2 juni förra året. Han döms även för
bland annat misshandel, rån och olaga hot.
Mannen har själv erkänt att han utdelade
hugget, som träffade offret i bröstet, men
förnekar att avsikten var att mörda honom.
27-åringen har beskrivit det som att det
svartnade för ögonen när han hamnade i bråk
med offret i lägenheten, som var förlagd i ett
stödboende för personer med
missbruksproblematik. När han ”vaknade upp”
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06 16 000
asylsökande väntas komma till Sverige i år. Det
är något fler än förra året då vi hade 13 000
sökande, vilket var den lägsta noteringen på 20
år, säger Migrationsverkets planeringschef
Henrik Holmer.
TT
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06 Läkare dömd 06 Vårdchefer
till
lät anhöriga gå
samhällstjänst före – får
behålla jobbet
En överläkare i 60-årsåldern greps i centrala
Eskilstuna i april efter att ha hostat och spottat
på förbipasserande samtidigt som han hävdade
att han var coronasmittad. Nu har domen
kommit – mannen får villkorlig dom och 50
timmars samhällstjänst, skriver EskilstunaKuriren.
TT

Fyra vårdchefer i Eskilstuna kommun som lät
anhöriga gå före i vaccinationskön får behålla
jobbet, rapporterar SVT.
Det var efter ett avslöjande i SVT som fyra
vårdchefer inom vård- och
omsorgsförvaltningen i Eskilstuna stängdes av
och sedan granskats för eventuella övertramp.
När nu utredningen är klar meddelar
kommunen att alla fyra chefer gjort fel – men de
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får behålla jobbet på grund av den tidspress
som vaccinationen skett under.
De vaccin mot covid-19 som för nuvarande
används måste förvaras i mycket låga
temperaturer och ges till patienter inom endast
några timmar efter att de gjorts redo för
användning. Enligt utredningen tillät cheferna
att deras anhöriga vaccinerades när de hade
”uttömt” alla möjligheter att vaccinera de
prioriterade grupperna.
TT

06 ”Har man
slagit in på
polisvåldets väg
kan man inte
backa”
Det blir en paus fram till våren i
demonstrationerna mot Putinregimen.
Många i Ryssland oroar sig nu över att
regimens våld mot demonstranterna är
här för att stanna – och att det kommer
att trappas upp.
– Nu är det viktigt att fortsätta kampen. Men
det är svårt att veta hur. Jag tror inte längre på
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teorin om att man gör världen bättre genom
små gärningar. Nu krävs det något mer, säger
översättaren och förläggaren Ksenija Kovalenko
i Moskva.
Hon har deltagit i de senaste stora
demonstrationerna mot Putinregimen i Moskva
den 23 och 31 januari. Vid det här laget har
tusentals demonstranter gripits över hela
Ryssland. Häktena i Moskva är överfulla. Det
har lett till att de gripna, många av dem
ungdomar, har transporterats ut till häktet i byn
Sachorovo cirka 50 kilometer söder om Moskva.
Där rapporterar de om packade celler, sängar
utan madrasser och toaletter placerade i ett
hörn utan omgivande skärmar, så att man är
tvungen att uträtta sina behov inför öppen ridå.
I flera dygn har alltså dessa demonstranter
suttit inlåsta utan att myndigheterna verkar
veta vad de ska göra med dem. Den ryska

statsvetaren Masja Lipman säger att Kreml nu
drar åt tumskruvarna mer och mer.
– Vissa demonstranter får bara böter eller korta
fängelsestraff, andra kommer att få betydligt
hårdare straff. Det är tydligt att polisen har fått
order om att bruka mycket mer våld, och jag är
rädd för att våldet kommer att trappas upp
ytterligare. Har man slagit in på den vägen kan
man inte längre backa, säger Lipman. Hon är
äldre medarbetare på Institutet för europeiska,
ryska och euroasiatiska studier vid The George
Washington University.
Det som främst oroar Lipman är att poliserna
inte längre tillåter frihetsberövade
demonstranter att träffa sina advokater. Det kan
leda till en utveckling som påminner om den i
Belarus, där polisen systematiskt misshandlar
och torterar dem som demonstrerar mot
president Aleksandr Lukasjenko.
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– I Ryssland har vi trots allt inte haft total
laglöshet som i Belarus. Gripna demonstranter
har alltid fått träffa sina advokater. Nu får
advokaterna inte träffa sina klienter och det
leder till att poliserna har större frihet att göra
vad de vill med demonstranterna, säger
Lipman.
Ksenija Kovalenko säger att det är tydligt att
den yngre generationen har en stark
protestanda.
– Mina barn (8, 10 och 16 år) är upprörda över
att jag inte deltog i demonstrationerna på
Manegetorget i Moskva natten efter Navalnyjs
dom. De tycker att man ska vara med överallt.
Både Kovalenko och flera andra föräldrar jag
talar med vittnar om att skolorna nu försöker
hindra elever och personal från att delta i
demonstrationerna. Eleverna måste bland

annat titta på en film som svartmålar Navalnyj.
Det har mycket liten effekt, enligt Kovalenko.
– Samma personer som barnen igår spelade
fotboll med sitter nu bakom galler. Hur skulle
de kunna godkänna en regim som gör så mot
deras kompisar? Det här kommer att bli en lång
kamp, med många förluster på vägen.
Aleksej Navalnyjs stabschef Leonid Volkov
meddelade på torsdagen att det blir en paus i
demonstrationerna några veckor framåt. Detta
eftersom så många människor sitter häktade.
Det finns helt enkelt inte tillräckligt med
organisatörer var.
– Om vi fortsätter att demonstrera varje vecka
blir ytterligare tusen personer gripna och
hundratals misshandlade. Våra staber blir
paralyserade och vi kommer inte att kunna
jobba inför valet. Det är inte vad Aleksej ber oss
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om. Han vill att vi ska fokusera på dumavalet i
höst. Vi kommer att få ut honom ur fängelset
genom utrikespolitiska metoder, säger Volkov
på Navalnyjs Youtubekanal Navalny Live.
Navalnyj stod på fredagen i rättssalen för andra
gången.
I tisdags dömdes han till 3.5 år i fängelse för en
förskingring som enligt Europadomstolen aldrig
har skett. Nu anklagas han för att ha smädat en
krigsveteran. Det gäller 93-årige Ignat
Artiomenko, som deltog i kampanjen för att
genomdriva en ny grundlag år 2020. Den nya
grundlagen innebar bland annat att Putins
tidigare mandatperioder stryks och han kan
sitta kvar som Rysslands president till år 2036.

Adelina Sotnikova och skådespelaren Ivan
Ochlobystin. Den 2 juni skrev Navalnyj en tweet
där han kallade dem som deltar i filmen ”en
skam för sitt land” och ”förrädare”. Att han dras
inför rätta just när det gäller Artiomenko – men
inte de övriga – är ett sätt för makthavarna att
diskreditera Navalnyj, eftersom krigsveteraner
är mycket aktade i Ryssland.
Leonid Volkov lovar att demonstrationerna
fortsätter i vår och i sommar. Under tiden
kommer Navalnyjs team, enligt honom, se till
att ”inte en enda världsledare talar om
någonting annat med Putin än om Navalnyj och
att han måste befrias”.
Anna-Lena Laurén

Artiomenko uppmanar ryska folket att rösta för
den nya grundlagen i en kampanjfilm. Förutom
Artiomenko deltog bland annat konståkaren
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06 Medelålders
par hittades
skjutna – nu
ställs deras son
inför rätta
Den 37-årige mannen misstänks ha letat
upp en yrkesmördare från Ukraina på
nätet och betalat 1 300 euro i förskott för
att få sina föräldrar mördade. När han
insåg att han blivit lurad ska han ha tagit
saken i egna händer. Det ett år gamla
dubbelmordet tas nu upp i Stockholms
tingsrätt.

Den 22 januari förra året hittades två personer
mördade i ett hus i Prizren, Kosovo, en 62-årig
man och hans 56-åriga hustru – båda
medborgare i Sverige sedan 30 år.
Då hade anhöriga – två vuxna barn i Sverige –
förgäves försökt få kontakt med dem i ett par
dygn.
Såväl mannen som kvinnan hade skjutits med
en pistol av märket Zastava. Vapnet fanns kvar
på brottsplatsen, parets gemensamma hus. På
matbordet fanns det rester av två hamburgare
och en hämtpizza, något som fick polisen i
Kosovo att direkt misstänka att tre personer
hade ätit middag tillsammans strax innan
morden skedde.
De två vuxna barnen i Sverige vittnade om att
man senast haft kontakt med föräldrarna på
eftermiddagen den 20 januari, men att det
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sedan dess varit helt tyst. Obduktionen visade
också att paret med stor sannolikhet mördades
på kvällen den 20 januari.
Misstankarna kom snabbt att riktats mot ett
tredje syskon, en 37-årig man. Han hade sedan
flera år inte längre någon kontakt med sin bror
och sin syster. Han hade av grannar setts bo i
huset före mordet och syskonen berättade för
polisen att relationen till 37-åringen var
komplicerad, men att föräldrarna hade kontakt
med honom och att de även hade försökt att få
honom att komma till rätta i livet.
– Min mamma har alltid älskat honom. Hon
älskade honom så mycket att skulle hon komma
ut från graven skulle hon fortfarande förlåta
honom. Förstår du vad jag menar? säger
brodern när han en månad senare pratar med
en svensk polis.

Fyra dagar efter att paret hittades kontaktade
polismyndigheten i Kosovos sina kollegor i
Stockholm för att få hjälp med utredningen av
de två svenska medborgarna. Då hade man
redan pekat ut den 37-årige sonen som
huvudmisstänkt och kartlagt hans agerande
efter mordet.
På övervakningskameror i kvarteret där paret
bodde ser man mannen lämna huset och kliva
in i en taxi som tar honom till Skopje i
Makedonien. Därifrån tar han sig vidare till
Istanbul där han genomgår en
hårtransplantation på en privatklinik. Han
betalar ingreppet med kontanter.
Syskonen i Sverige får ingen information alls
om hur utredningen går. Nästan en månad efter
mordet ringer sonen till polisens regionledningscentral och är förtvivlad och rädd.
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Operatören som svarar lovar honom att försöka
reda ut om det pågår någon utredning.
Kanske blir broderns samtal det som sätter fart
på saker och ting. Två veckor senare grips 37åringen i en liten lägenhet i Mölnbo, en liten ort
i Södertälje kommun.
I hans telefon och i den dator som tas i beslag
gör polisen fynd som gör att historien kan rullas
upp.
Mannen har sedan ett par månader försökt leja
en mördare, med hjälp av olika sajter på
internet. Han vill se hela sin familj död och han
talar om att det är tid för hämnd.
I chattar diskuteras priset för att få morden
utförda fram och tillbaka. 37-åringen betalar till
slut ett förskott på 1 300 euro genom en
betalningstjänst.

Hans mor och far hade precis rest ner till
Kosovo efter att de firat jul och nyår hemma i
Sverige. Sedan sju år tillbaka hade de tillbringat
allt mer tid i sitt ursprungsland och de drev
också ett företag i Prizren.
I chattarna med den falske yrkesmördaren från
Ukraina hade också 37-åringen enligt åklagaren
förklarat att han ville se sina föräldrar döda för
att han själv ville ta över företaget.
37-åringen förnekar brott och har under
utredningen flera gånger vägrat låta sig förhöras
av polisen. Han menar att någon annan måste
ha dödat hans föräldrar, att de var vid liv när
han lämnade dem för att åka till Istanbul.
Betalningen på 1 300 euro var för en skuld och
inte något förskott till en hyrd mördare:
– Allt det där var bara snack på internet,
ingenting annat, säger han i förhör.
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Polis och åklagare har inte kunnat spåra vart
pengarna gick:
– Den delen av utredningen är fortfarande
öppen, säger kammaråklagare Olof Calmvik vid
den internationella åklagarkammaren, som lett
utredningen.
Det framgår av utredningen att 37-åringen haft
en lång rad problem av psykisk karaktär, men
att han aldrig vårdats i Sverige.
Rättegången kommer att pågå i sju dagar i
Stockholms tingsrätt. Åklagaren kommer yrka
på ett livstidsstraff för den misstänkte
dubbelmördaren.
Ulrika By
ulrika.by@dn.se
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• Rättsliga dokument
• Utredningar och kommittéer
• Myndigheter med flera
• Remisser
• Organisation
• Kontakt

Anders Ygeman
Energi- och digitaliseringsminister
Genvägar

Genvägar
•
•
•
•
•
•

Nationell infrastrukturplan 2018-2029
Nationell godstransportstrategi
Digitaliseringsstrategin
Infrastrukturdepartementet på twitter
Transportsektorn elektrifieras

Aktuellt från Infrastrukturdepartementet
427

från Infrastrukturdepartementet
Post- och telestyrelsen (PTS)
PTS verkar inom tele-, it-, radio- och postområdena och har
som mål att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva,
prisvärda och säkra kommunikationstjänster.
från Infrastrukturdepartementet

Myndigheter under Infrastrukturdepartementet
5 februari 2021
•

Luftfartsverket (LFV)
Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker,
effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär
luftfart. Inom affärsverkets uppgifter ingår också forskning och
innovation inom myndighetens verksamhetsområde.
från Infrastrukturdepartementet

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket ansvarar för sjöfartens framkomlighet genom att
se till att sjöfart kan bedrivas året runt i svenska farvatten och i
samtliga svenska hamnar under säkra och effektiva former.
från Infrastrukturdepartementet

Post- och telestyrelsen (PTS)
PTS verkar inom tele-, it-, radio- och postområdena och har
som mål att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva,
prisvärda och säkra kommunikationstjänster.
från Infrastrukturdepartementet
•

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket ansvarar för sjöfartens framkomlighet genom att
se till att sjöfart kan bedrivas året runt i svenska farvatten och i
samtliga svenska hamnar under säkra och effektiva former.
från Infrastrukturdepartementet

•

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till
huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling inom
samtliga trafikslag, det vill säga väg, järnväg, luftfart och
sjöfart.
från Infrastrukturdepartementet

•

Trafikanalys
Trafikanalys är regeringens utvärderings- och analysorgan för
frågor inom hela transportområdet. Myndigheten ansvarar för
att utvärdera åtgärder och redovisa olika åtgärders effekter
inom transportområdet. Trafikanalys ansvarar också för
resvane- och transportundersökningar samt för den officiella
statistiken inom området transporter och kommunikation.
Myndigheten har också till uppgift att sprida kunskap,
erfarenheter och resultat från verksamheten till andra
myndigheter och intressenter.
från Infrastrukturdepartementet

•

Trafikverket
Trafikverket ansvarar bland annat för den samlade
trafikslagsövergripande långsiktiga infrastrukturplaneringen för

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till
huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling inom
samtliga trafikslag, det vill säga väg, järnväg, luftfart och
sjöfart.
från Infrastrukturdepartementet
•

Luftfartsverket (LFV)
Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker,
effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär
luftfart. Inom affärsverkets uppgifter ingår också forskning och
innovation inom myndighetens verksamhetsområde.
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väg, järnväg, sjö och luft samt för planering, byggande, drift
och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna.
Trafikverket ska med utgångspunkt i ett
samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett
samhällsekonomiskt effektivt, internationellt
konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem.
från Infrastrukturdepartementet
•

•

Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionen bedriver tillsyn över
energimarknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.
från Infrastrukturdepartementet

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen ansvarar för merparten av regelgivning,
tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning inom
transportområdet. Myndigheten har det samlade ansvaret för att
ta fram regler och se till att de följs. Verksamheten omfattar
alla trafikslag, dvs. väg, järnväg, luftfart och sjöfart. Dessutom
administrerar Transportstyrelsen bland annat fordons- och
trängselskatten och supermiljöbilspremien.
från Infrastrukturdepartementet
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har på
övergripande plan i uppgift att:
från Infrastrukturdepartementet

•

Energimyndigheten
Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att
skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning
och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.
från Infrastrukturdepartementet

•

Oljekrisnämnden
Oljekrisnämnden är en domstolsliknande myndighet.
Bestämmelser om Oljekrisnämndens uppgifter finns i
oljekrislagen (1975:197) och ransoneringslagen (1978:268).
Oljekrisnämnden träder i funktion i en krissituation.
från Infrastrukturdepartementet
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•

Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och
egendom skadas av el. De arbetar också för att elektriska
apparater och elinstallationer är konstruerade och utförda på ett
sådant sätt att de inte stör utrustning för radio och
telekommunikation och andra apparater.
från Infrastrukturdepartementet

•

Svenska kraftnät
Svenska kraftnäts uppgift är att förvalta Sveriges stamnät för
elkraft. Svenska kraftnät har också systemansvaret för den
svenska elförsörjningen, ett ansvar som innebär att se till att
elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar
samverkar driftsäkert.
från Infrastrukturdepartementet

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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Anders Ygeman
Energi- och digitaliseringsminister
Infrastrukturdepartementet

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

Anders Ygemans områden
•
•

Digitaliseringspolitik
Energi
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. 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
. 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
. 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
66/68 Tillverkning av varor.
66 Tillverkning av kemivaror od.
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 Tillverkning av komplexvaror.
69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)

31 Afrikanskt
flygbolag
erbjuds låg
ersättning efter
Max-olycka

Det har gått snart två år sedan ett flygplan av
typen Boeing 737 Max störtade utanför
Etiopiens huvudstad Addis Abeba.

Kampala. Flygbolaget Ethiopian Airlines
har erbjudits minst 500 miljoner dollar,
drygt fyra miljarder kronor, av
flygplanstillverkaren Boeing som
ersättning för den uppmärksammade
kraschen för snart två år sedan. Men
bolagets advokater avråder
bolagsledningen från att nappa på
erbjudandet.

Kraschen fick ett komplicerat efterspel då det
stod klart att flygplanstypen, en uppdaterad
variant av en av världens mest sålda
flygmodeller, varit inblandad i en liknande
krasch i Indonesien, vilket ledde till flygförbud
för Max-varianten.

Flygplanet tillhörde den regionala flygjätten
Ethiopian Airlines och var på väg mot Kenyas
huvudstad Nairobi när det kort efter start fick
problem med styrsystemet och störtade.
Ombord fanns åtta besättningsmän och 149
passagerare, bland dem fyra svenskar. Samtliga
ombord omkom.

Nu har Ethiopian Airlines erbjudits mellan 500
och 600 miljoner dollar, motsvarande minst
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fyra miljarder kronor, av Boeing som
kompensation för de ekonomiska effekterna av
kraschen, uppger Seattle Times. Tidningen har
fått tillgång till brev från Ethiopian Airlines
amerikanska advokatbyrå i Chicago.
Advokaterna avråder starkt sin kund från att
anta erbjudandet, som enligt dessa ligger långt
under vad flygbolaget kan få vid en
framgångsrik rättsprocess. Ersättningen skulle
heller inte komma som kontanter utan delvis
bestå av rabatter på framtida beställningar och
service av flygplan i bolagets flotta.
Tidningen påpekar att advokaterna sannolikt
har tunga incitament för att driva fallet till
domstol eftersom den här typen av fall ofta
ersätts genom en stor procentandel på
eventuellt skadestånd.

erikesbjornsson@gmail.com
BAKGRUND. FLYGKRASCHEN

Den 10 mars 2019 kraschade ett flygplan av
typen 737 Max kort efter starten från Boleflygplatsen i Addis Abeba. Bara ett halvår
tidigare, den 10 oktober 2018, hade ett plan av
samma typ störtat efter start från Jakarta i
Indonesien.
Olyckorna riktade ljuset mot det nya styrsystem
som Boeing utvecklat för att kunna sälja
modellen som ett befintligt 737-plan som inte
skulle kräva kostsam omskolning för piloter av
planet. Händelserna innebar den största krisen i
modern tid för flygplanstillverkaren Boeing.

Erik Esbjörnsson
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31 Svårare att få
insyn när
robotar fattar
besluten
Ännu använder ingen myndighet
artificiell intelligens, konstaterar
Riksrevisionen i en rapport. Men allt fler
tar hjälp av robotar. Trelleborgs
kommun har JO-anmälts av
Akademikerförbundet för att de inte
lämnar ut algoritmen bakom
robotbesluten.
Enligt regeringens strategi ska Sverige bli bäst i
världen på digitalisering. Därför skapar svenska

myndigheter automatiserade processer för att
både förbereda och fatta beslut. Uppgifter som
tidigare utfördes av handläggare sköts nu av
robotiserad programkod.
87,9 procent av alla inkomstdeklarationer
hanterades helt automatiserat under 2019 och
56 procent av de som ansöker om
körkortstillstånd får sitt beslut utan mänsklig
handläggning. I Trelleborgs kommun beslutas
alla standardärenden om stöd från
socialtjänsten av en algoritm.
– De anställda är väldigt glada för sin digitala
kollega. De trivs jättebra med det stödet som de
får i de administrativa delarna. Våra
handläggare är välutbildade och har ambitioner,
de ska inte behöva sitta och göra samma
beräkningar varje månad. Det är inte väl
investerad arbetstid, säger Zara Göransson
Tosic, förvaltningschef på
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arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs
kommun som har använt sig av
mjukvarurobotar sedan 2017.
I en granskningsrapport från Riksrevisionen i
november konstateras att automatiseringen
ökat effektiviteten och att rättssäkerheten i
många fall stärkts genom att alla ärenden
handläggs på samma sätt. Rapporten har
granskat användandet av automatiska processer
hos Försäkringskassan, Skatteverket och
Transportstyrelsen.
Ofta saknas dock en tydlig och läsbar
dokumentation om hur de automatiska
processerna arbetar. Hos Försäkringskassan
saknas en standard för hur dokumentationen
ska se ut och när Akademikerförbundet SSR
försökte få insyn i hur Trelleborgs system
fungerade, var de inte nöjda med svaret som
bland annat bestod av skärmdumpar.

– Det är genuint svårt att veta vad det är man
ska lämna ut. Där måste vi sätta ner foten, vi
behöver komma fram till vad det är att lämna ut
en algoritm, säger Simon Vinge, chefsekonom
för Akademikerförbundet SSR.
– Vi har väldigt mycket dokumentation där
processen beskrivs, våra riktlinjer och alla de
kontrollmoment vi byggt in. Det är viktigt att
poängtera att det inte är någon AI, det är ingen
smart robot och vad den gör framgår av den
dokumentation som finns, säger Zara
Göransson Tosic.
Akademikerförbundets begäran om uppgifter
från Trelleborgs kommun resulterade i början
av 2020 i en anmälan till JO, som ett år senare
fortfarande inte gjort något uttalande i ärendet.
Hos Försäkringskassan används automatiserade
processer för att beräkna nivåer på förmåner
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som barnbidrag och föräldrapenning. Men
ärenden där det krävs bedömningar hanteras
fortfarande manuellt. De automatiserade
processerna består av logiska funktioner, som
hittills främst dokumenterats på teknisk nivå.

ut vilka ärenden som ska hanteras manuellt och
för att sortera inkomna handlingar så att de
hamnar hos rätt handläggare.
– I framtiden kommer de här algoritmerna att
bestå av artificiell intelligens. Om vi inte ens
kan få veta hur den här enkla processen
fungerar, hur ska vi då kunna förstå avancerad
AI, säger Simon Vinge.

– Det ska alltid finnas både teknisk
dokumentation och dokumentation på
verksamhetssidan som är juridiskt korrekt. Den
tekniska dokumentationen omfattas av
säkerhetsskydd och sekretess och kan därmed
inte lämnas ut. Vår rättsavdelning gör nu ett
arbete för att förbättra dokumentationen kring
processen på verksamhetssidan, säger Anna
Fors, digital strateg på it-avdelningen hos
Försäkringskassan.

Erik Karlberg
erik.karlberg@dn.se
FAKTA. DETTA ÄR EN ALGORITM

Enligt Riksrevisionens rapport fattas det i
dagsläget inte några beslut med hjälp av
artificiell intelligens hos de myndigheter som
granskats. Tekniken används endast för att välja

En algoritm är en uppsättning fördefinierade
instruktioner som efter att de utförts löser ett
problem.
Begreppet härstammar från matematiken och
datavetenskapen.

436

En algoritm kan i sin enklaste form beräkna
summan av två tal, men kan även vara
konstruerad för att räkna ut vilka artiklar just
du vill läsa i flödet på sociala medier.

31
Vänsterpartiet
vill stoppa
satsningar på
biltrafik
Oppositionen lyfter klimatfrågan i
diskussionen om den nya
infrastrukturplanen för Stockholms län.
S vill ha en strategi för elektrifiering av
vägnätet, V vill lyfta bort satsningar på
biltrafik.
– Det finns inga alternativ nu: antingen satsar vi på cykling på riktigt eller så ger
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vi upp i klimatfrågan. Vi kan inte peka ut
ett antal satsningar som endast gynnar
biltrafik, då missar vi klimatmålen, så
enkelt är det, säger
oppositionsregionrådet Anna Sehlin (V).

Inför den nuvarande infrastrukturplanen skrev
Länsstyrelsen en rapport om att Stockholm
hade ett behov av investeringar på 200
miljarder kronor.

Socialdemokraterna stöder stora delar av det
förslag som finns från majoriteten, till exempel
att det är mycket viktigt att den förra länsplanen
för infrastruktur ligger fast, att Tvärförbindelse
Södertörn byggs och att E4:an över Södertälje
kanal får en ny passage.
– Att Stockholmsregionen får sin beskärda del
av kakan till infrastruktur är helt avgörande för
Sveriges tillväxt. Anslagen måste öka kraftigt,
infrastrukturbrister kan inte hämma
Stockholms tillväxt, säger
oppositionsregionrådet Jens Sjöström (S).

– Vi fick 8,5 miljarder i länsplanen för
satsningar utöver de större projekt som
finansieras i den nationella planen. Jag har inga
förhoppningar om 200 miljarder, det vore
orimligt, men vi behöver minst en dubblering av
anslagen till länsplanen, säger Jens Sjöström.
Varför tror du att staten inte har gett Stockholm
en proportionerlig del av anslagen?
– Jag vill inte spekulera, men det kan finnas en
tro på att vi har stordriftsfördelar. Vi har ju det,
på många sätt, men vi har också en
infrastruktur som måste fungera dygnet runt
alla veckodagar.

438

Det finns, påpekar Jens Sjöström, en skevhet
mellan den norra och södra länsdelen – till
nackdel för den södra – men starka skäl till att
hela länet ska leva. Länsdelarna måste byggas
ihop.
Därför menar Socialdemokraterna att bland
annat bussframkomligheten behöver öka.
– Vi vill ha BRT – Bus Rapid Transport,
prioriterad trafik med hög turtäthet och stor
passagerarkapacitet – från Södertörn via
Förbifarten till Täby. Då skulle man kunna ta
sig från Haninge till Täby på 56 minuter i stället
för 75 minuter som det tar i dag, säger Jens
Sjöström.
S ser också behov av en linje från Södertälje in
mot Förbifart Stockholm, en linje Ekerö–
Brommaplan samt en linje från Ingarökrysset
på Värmdö till Slussen.

De vill även ha förbättringar i spårtrafiken.
– I och med Citybanan, tunneln under
Stockholm, har vi möjlighet att köra
pendeltågen i tiominuterstrafik om systemet
trimmas in. Och det är viktigt att Ostlänken
mellan Järna och Linköping förlängs hela vägen
till Arlanda. Arlanda behöver generellt bättre
förbindelser, annars riskerar vi att kapitulera
för Kastrup. Vi behöver bygga ut E4:an, gärna
med ett körfält för kollektivtrafik, säger Jens
Sjöström.
Klimatfrågan måste vara utgångspunkten för
infrastrukturen, menar han, regionen behöver
en strategi för elektrifiering av vägar.
– Det görs för lite från Regionens sida, vi måste
ligga före, vara proaktiva. Pilotprojektet på
Nynäsvägen är välkommet men har inte kommit
igång än, det är ännu inte klart om piloten ska
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genomföras där eller i Örebro. Vi måste få stöd
av staten för att elektrifiera de mer trafikerade
vägarna i Stockholmsområdet, säger Jens
Sjöström.
Vänsterpartiet är starkt kritiskt till
Regionmajoritetens förslag till remissvar om
den nya infrastrukturplanen.
– Vi ser inte majoritetens önskelista på nya
motorvägar som framkomlig, de kommer att
svälja oerhört mycket av anslagen. Resurserna
är begränsade och vi prioriterar cykling och ett
ändrat beteende allra högst, säger Anna Sehlin.
Vänstern vill ha ett utbyggt cykelvägnät i hela
länet, ”så att barn kan cykla till skolan utan att
behöva köra i vägrenen” samt en satsning på
fler busskörfält och omprioriteringar av
vägnätet.

– Lätta, små och billiga åtgärder i stället för
Tvärförbindelse Södertörn och en ny bro över
Södertälje kanal. Det är så mycket snack och så
lite verkstad. ”4:an ska fram”, säger majoriteten.
Men kommer 4:an fram? Nej. Inte heller de
tvärgående blåbussar i länet som är så viktiga
har prioriterade körfält, säger Anna Sehlin.
V stöder t-baneöverenskommelsen och alla
planerade utbyggnader av kollektivtrafiken –
och framhåller att cykeln ska vara en del av den.
Enligt regionens cykelstrategi ska cyklingens
andel av resorna öka från dagens 7 procent till
20 procent 2030. Regionens cykelkansli har
räknat ut att en majoritet av regionens invånare
kan nå sin arbetsplats på mindre än 30 minuter
på cykel.
– Ett cykelvägnät kommer att ge effekt i närtid,
inte när det redan är för sent, säger Anna
Sehlin.
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Mia Tottmar
mia.tottmar@dn.se

01 Kylan biter sig fast –
kallare än normalt
Röda kinder och långkalsonger på. Kylan som
har lagt sig över Sverige biter sig kvar. Så gott
som hela landet får minusgrader även
kommande vecka.
Den som njuter av vintervädret kan glädja sig åt ännu
en vecka med snö och minusgrader. Det kan
visserligen bli någon enstaka plusgrad i södra Götaland
under måndagen, precis som det varit under söndagen
i södra Skåne.
– Men i övrigt i landet är det minusgrader och det ser
ut att fortsätta vara det under veckan som kommer.
Det händer inte jättemycket temperaturmässigt, säger
Therese Fougman, meteorolog på SMHI.
Och kylan kan bita sig fast.
– Som det ser ut håller det i sig, mina kollegor har
kollat på långvädret och då såg det ut som att det även
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veckan efter den kommande veckan håller sig på
minusgrader. Att det är kallare än normalt framåt
också, säger Fougman.
Det är just nu kallare än normalt i nästan hela landet,
det är bara allra längst upp i norr som det är någon
grad varmare än normalt.
TT

02 Svensk kommun
först med unik grön
tankstation
Världens enda tankstation med närproducerad
grön vätgas och snart en förskola som med
hjälp av vätgas producerar mer energi än den
förbrukar. Mariestad kommun satsar på att gå
före och testa ny teknik för hållbarhet.
Vätgas har på kort tid seglat upp som den energibärare
som ska rädda klimatet, både internationellt och här i
Sverige. EU pekade i somras ut vätgas som central för
att nå klimatmålen. Flera länder har redan
vätgasstrategier och i förra veckan kom Fossilfritt
Sverige med förslag på en vätgasstrategi för Sverige.
Men redan innan den blev så hajpad internationellt
hade grön vätgas, den som framställs av förnybara
bränslen, en nyckelroll när Mariestad satsade för att bli
en hållbar framtidskommun.
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Kommunen är bland annat först i världen med en
tankstation för grön vätgas som är ”off grid”, utan
uppkoppling mot elnätet. Det byggs också en förskola
som med hjälp av liknande system ska bli Sveriges
första förskola som är självförsörjande på energi. Det
utreds även om vätgas ska ersätta dieseln på
Kinnekulletåget.
– Vi har världens första självförsörjande tankstation
med vätgas för att vi ska visa att det går att göra en
klimatomställning med ny teknik, säger Johan
Abrahamsson kommunalråd (M).
Vätgasmacken är strategiskt placerad vid E20, strax
utanför tätorten. Vätgasen kommer från vatten som
består av väte och syre, genom att tillföra elektrisk
energi delar man upp det i vätgas och syrgas. Tekniken
kallas elektrolys och har varit känd länge. Att förnybar
el på senare tid har blivit mycket billigare är det som
gör grön vätgas attraktivt och konkurrenskraftigt mot
andra energibärare.

I Mariestad producerar solcellerna intill tankstationen
den energi som används i den apparat, elektrolysör,
som används för att från vanligt kranvatten få fram
syrgas och vätgas. Tankstationen är unik, det är den
enda i världen där vätgasproduktionen sker på plats.
Totalt finns i Sverige fem vätgasmackar. I Norge finns
nästan dubbelt så många, nio stycken, enligt
organisationen Vätgas Sverige.
Det som gör grön vätgas, den vätgas som framställs av
förnybara bränslen, så intressant i
klimatomställningen är att utsläppen endast består av
vattenånga.
Bilar som drivs av vätgas är ett slags elbil, men i stället
för att elen kommer från ett batteri som laddas upp
tankas bilen med vätgas som sedan i en bränslecell
omvandlas till el som driver bilen.
Många, bland annat regeringsinitiativet Fossilfritt
Sverige, ser fossilfri vätgas som en lösning för att få ner
utsläppen från långväga transporter. Att tanka vätgas
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går fortare än att ladda batterier vilket skulle göra det
mer effektivt att köra tunga transporter långa sträckor.
Volvo AB och Daimler har ingått ett samarbete om
vätgasdrift och Scania testar prototyper av
vätgaslastbilar.
Mariestads kommun har i nuläget 14 vätgasbilar i sin
bilpark, de används bland annat av hemtjänsten när de
kör runt till sina brukare. Totalt har kommunen cirka
90 bilar.
Än så länge är inte satsningen på tankstationen
lönsam. Men vätgasbilarna är billigare att köra än de
fossildrivna bilarna som används i dag så på sikt
räknar kommunen med att satsningen ska löna sig.
– Bekymret är att det är svårt att få tag i bilar. Vi byter
ut våra bilar successivt, om två år kan vi vara uppe i
35–40 bilar, då blir det en vinst för skattebetalarna,
säger Johan Abrahamsson.

Förutom att vara drivmedel till kommunens bilar kan
överskott av solenergi lagras med hjälp av vätgas och
användas som reservkraft på nätet när solen inte lyser.
Vätgasmacken är en del i konceptet ”Electrivillage”,
kommunens satsning på att ta täten och arbeta för
hållbarhet och nå klimatmålen i Parisavtalet.
Allt startade 2015, eller snarare tvingades fram, i ett
läge där kommunen befann sig i en negativ spiral.
Ortens stora arbetsgivare, Electrolux, hade under flera
år skurit ner antalet anställda och slutligen helt lagt
ned sin verksamhet, invånare flyttade ut. Mariestad var
tvungen att hitta på något för att vara attraktivt och
locka nya arbetstillfällen. Kommunens lösning blev att
satsa på hållbarhet och nya branscher.
– Vi behövde få ny industri till stan men ingen var
intresserad av industrimark. Vi tänkte att ny teknik
kan leda till att ny industri växer fram, samtidigt hade
regeringen en ambition att stötta lokala små
testbäddar för att ställa om industrin mot hållbara
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lösningar. Vi knöt ihop de delarna i konceptet
Electrivillage.
Susanné Wallnér är kommunens utvecklingsstrateg
med ansvar för olika delprojekt med hållbarhetsprofil
riktade mot näringslivet:
– Det har blivit ett varumärke för kommunen.
Intresset är väldigt stort, många hör av sig och vill veta
mer om vad vi gör. Innan coronapandemin hade vi
över hundra grupper från kommuner och företag som
kom på studiebesök, säger hon.
– Hade det här varit tio år tidigare hade det kanske
varit en flopp, men nu är marknaden mogen, nu
strävar alla åt det här hållet. De senaste åren har vi
märkt stor skillnad i intresset både från allmänhet och
branscher.
Ett delprojekt är en förskola som just nu byggs och
beräknas vara i drift om ett år. Med ett liknande
system som på tankstationen ska solceller på taket
producera el och överskottet lagras i form av vätgas

som produceras i ett servicehus en bit ifrån själva
förskolebyggnaden. Under vintern används vätgasen
för drift och uppvärmning. Det blir den första
förskolan i Sverige som i princip kommer att vara
bortkopplad från elnätet.
– Det ska bli ett hus som producerar mer energi än det
gör av med. Vi kommer att ha så mycket solpaneler på
taket så att den elen vi inte själva lagrar för vintern kan
levereras ut på nätet, säger Johan Abrahamsson.
– Det är ett naturligt steg att förskoleeleverna får ta del
av klimatarbetet. Vi har jobbat mycket med barn i de
lägsta åldrarna, de är viktiga eftersom de är framtiden.
En förstudie för att se om vätgas skulle kunna
användas på Kinnekulletåget pågår. Järnvägen, som
har kallats Sveriges vackraste tågresa, trafikerar
sträckan Håkanstorp–Hallsberg och loken är i nuläget
dieseldrivna. Den har i omgångar varit hotad av
nedläggning men hittills har den klarat sig.
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Med hjälp av EU-stöd pågår nu ett projekt med flera
inblandade parter, bland andra ett tyskt företag och
Västra Götalandregionen som ansvarar för trafiken.
Studenter från KTH har också varit med och skissat på
lösningar.

I kommunen är en övervägande majoritet för
satsningarna, men det har även funnits viss kritik mot
att det är skattepengar som satsas. Det handlar om
ungefär tre miljoner kronor per år.

– Vi tittar på att göra en innovativ variant där man kan
tanka både tågen och tunga fordon längs sträckan. Med
vätgas skulle tågen bli lite snabbare och om vi löser det
här kan vi få en pendlingsmöjlighet från Göteborg till
Örebro, säger Susanné Wallnér.
Fler områden finns att titta på och det finns mer planer
för framtiden.
– I Europa finns rörledningar för vätgas men den
infrastrukturen har vi inte i Sverige. Tillsammans med
Sweco tittar vi på att göra vätgasledningar under jord.
Vi har ett överskott i tankstationen och vi får många
förfrågningar om det här går att använda i hus eller i
ett industriområde.

– Så fort man pratar miljö och klimat är alla
intresserade, men det får inte kosta någonting. Vi säger
tvärtom – en kommun måste gå i täten och våga satsa.
En del projekt kommer inte att flyga men några
kommer att göra det, säger Johan Abrahamsson.
Mariestad är utsett till ett av Sveriges sju
biosfärområden av FN-organet Unesco. Enligt
Naturvårdsverket är biosfärområden ”pilotområden
där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling”. De projekt
som nu drivs är i linje med det, anser
kommunledningen.
Än så länge är det svårt att säga om projektet har
inneburit några mätbara miljö- och klimatvinster. Det
beror dels på att satsningen är ny och inte i full drift,
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dels på att det främsta incitamentet var att vända en
negativ utveckling för Mariestad.
– Det här är ett industriprojekt som blev ett
miljöprojekt. Vi har valt att Mariestad ska vara en plats
för verklighetstester där vi har testat en massa saker
som kan leda till att de globala klimatmålen snabbare
nås, säger Johan Abrahamsson.

Vätgas förklarades vara avgörande för den gröna given
och centralt för att nå EU:s klimatmål att vara
klimatneutrala till 2050. Den ska även vara en
komponent i en grön återhämtning efter coronakrisen
och skapa mängder med jobb.

Jannike Kihlberg
jannike.kihlberg@dn.se

Fakta. Vätgas
Inom industrin har vätgas använts länge, den är en
världens vanligaste industrigaser. Men då är det vätgas
som framställs av fossila bränslen och orsakar stora
utsläpp av koldioxid. I Europa är utsläppen på mellan
70 och 100 miljoner ton årligen, ungefär dubbelt så
mycket som de 50 miljoner ton som Sverige släpper ut
varje år.
Grön vätgas framställs med el från förnybara bränslen.
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02 Miljardförlust för
lågprisflygbolaget
Ryanair
Irländska lågprisflygbolaget Ryanair avslutade 2021
med röda siffror.
Det tredje kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår
innebar en förlust på 306 miljoner euro, drygt tre
miljarder svenska kronor när passagerarsiffrorna
rasade med 78 procent jämfört med föregående år på
grund av coronapandemin.
Bolaget gör nu en prognos på en förlust på nästan
850–950 miljoner euro för hela räkenskapsåret, fem
gånger mer än det tidigare rekordåret.
TT-Reuters

02 Nu kan resan
blippas med bankkort
Från och med i dag, tisdag, kan du som reser i
SL-trafiken blippa betalkortet i spärren eller på
bussen när du köper biljett.
– Många är redan vana vid att blippa
betalkortet när de handlar, så detta är ett
välkommet tillskott, säger David Lagneholm,
förvaltningschef på trafikförvaltningen.
2018 utlovade SL att det skulle bli möjligt att blippa
sitt bankort sommaren 2019. Men tekniken har dröjt.
Nu meddelar SL att möjligheten introduceras i dag,
den 2 februari. Då ska den resenär som vill kunna
blippa sitt vanliga betalkort mot en biljettläsare för att
köpa en enkelbiljett till vuxenpris som är giltig i 75
minuter. Priset blir detsamma som i SL-appen,
biljettautomaterna eller när man använder reskassa på
ett SL Access-kort.
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– Vi är glada att äntligen lansera den här tjänsten, som
gör det enklare för våra resenärer – samtidigt som vi
förstår att det bara är de som måste resa med oss just
nu som kan använda den till en början, säger David
Lagneholm.
En förutsättning för att kunna blippa kortet direkt i
spärren till tunnelbanan eller pendeltåget, eller på
bussen är att bankkortet har en funktion för kontaktlös
betalning, något som brukar markeras med en
solfjäderliknande blippsymbol på kortet.
Till en början kommer det bara att gå att köpa biljetter
till vuxenpris när man blippar sitt betalkort. Men i
framtiden ska det även gå att köpa biljett till rabatterat
pris med betalkort.

I ett pressmeddelande skriver SL att om det inte går att
blippa betalkortet, som exempelvis på bussar där det
ännu inte finns skyddsglas uppsatt vid föraren, måste
resenären välja ett annat sätt att köpa biljett på.
Tjänsten benämns som ett komplement till SL:s
befintliga biljett- och betalutbud.
Inget av de tidigare sätten att köpa biljett på försvinner
i samband med lanseringen av den nya
betalkortsmöjligheten.
Andreas Nordström
andreas.nordstrom@dn.se

Orsaken till att det nya betalsättet lanseras nu, när SL
samtidigt avråder från resor inom kollektivtrafiken
under coronapandemin, är att man vill förenkla
biljettköpen för personer som trots allt måste resa.
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03 Ny satsning på
vindkraft – elkunderna
får ta notan

En viktig orsak är att branschen tycker det är för dyrt
att ansluta sig nätet på land. Kostnaden för att dra en
sjökabel har lett till att flera godkända projekt har lagts
på is.

Regeringen vill nu bygga ut nätet så att det blir
billigare att satsa på vindkraft till havs, något
som branschen länge efterfrågat. Notan
hamnar på konsumenternas nätavgift.

Nu ändrar regeringen på detta, genom att ändra
förordningen för statliga Svenska kraftnät, som får
ansvaret att bygga ut transmissionsnätet inom svenskt
sjöterritorium. Efter en remissrunda ska de nya
reglerna gälla från i augusti.

– Tanken är att likställa den med landbaserad
vindkraft, säger energiminister Anders
Ygeman (S) till DN.

– Det handlar om att dra ut nätet ”en bit i havet”,
resterande del får entreprenören stå i, annars kan vi
bryta mot EU:s konkurrensregler, säger Anders
Ygeman.

Fördelen med vindkraft till havs är att det blåser
friskare, och att man kan använda högre torn och
större turbiner, vilket ger högre effekt.

Regeringen har valt mellan att finansiera havsnätet
över statsbudgeten eller via nätavgifterna. Det blev det
senare, vilket drabbar alla elkonsumenter.

Sverige har en lång kust, det finns numera ett antal
kommersiella projekt, men vi ligger ändå långt efter
andra EU-länder när det gäller havsbaserad vindkraft.

– Det beror också på hänsyn till EU-regler om statliga
stöd. Och elpriserna i Sverige är bland de lägsta i
Europa, hävdar Anders Ygeman.
Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se
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794

miljoner kronor redovisar Postnord i vinst före skatt
för fjolårets fjärde kvartal. Det kan jämföras med en
förlust på 34 miljoner under motsvarande kvartal ett år
tidigare. Nettoomsättningen steg till nästan 11
miljarder, upp från 10,3 miljarder ett år tidigare.
Resultatet är det bästa kvartalsresultatet sedan
Postnord bildades 2009, enligt vd Annemarie
Gardshol,
En stor efterfrågan på paket, hög produktivitet och en
god framdrift i de interna förbättringsprogrammen
anges som orsaker till resultatet.

04 Transport varslar
om taxikonflikt
LO-facket Transport varslar taxinäringen om konflikt.
Striden handlar om löneökningar. Facket vill ha mer
än vad Biltrafikens arbetsgivareförbund vill ge, enligt
ett pressmeddelande från Transport. Stridsåtgärden
innebär nyanställnings- och övertidsblockad, och
träder i kraft den 15 februari om ingen lösning nåtts
innan dess.
TT

TT
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04 Volvo delar ut 30
miljarder

04 Stark januari av
Volvo Cars

Fordonstillverkaren AB Volvo redovisar en rörelsevinst
på 12 215 miljoner kronor för årets fjärde kvartal. Det
kan jämföras med vinsten på 9 379 miljoner kronor
under motsvarande period ett år tidigare.

Volvo Cars globala försäljning ökade med 30 procent i
januari, jämfört med samma månad förra året. En stor
del av uppgången har skett i Kina, som delvis var
stängt på grund av covid-19 under januari 2020.
Volvos försäljning i Kina steg med 91 procent – nästan
en fördubbling. I USA var uppgången 32 procent,
enligt ett pressmeddelande från Volvo Cars. Även i
Europa noterades en ökning, om än med ”bara” 9
procent. Totalt såldes 59 588 Volvobilar i januari
världen över.

Styrelsen föreslår en utdelning på totalt 15 kronor per
aktie, eller drygt 30 miljarder kronor, fördelat på sex
kronor i ordinarie utdelning och nio kronor i
extrautdelning. I fjol ställdes utdelningen in då
koncernen tagit emot statligt permitteringsstöd.
TT

TT
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05 Jonas
Fröberg: Vad är
bäst för
samhällsnyttan
– en miljard till
Volvo Cars eller
till vården?
Efter mardrömmen med
produktionsstopp i våras under coronapandemin ökade Volvo Cars farten rejält
under hösten.

Sveriges andra största bolag slog både
sälj- och vinstrekord under andra
halvåret – delvis tack vare statligt stöd på
över en miljard kronor. Nu planerar
bolaget liksom flera andra storbolag
aktieutdelning.
Blunda och tänk tillbaka till mars förra året. Ett
välmående Volvo Cars hade god fart, men
hostade plötsligt till av coronapandemin och
fick motorstopp. Sveriges andra största bolag
stod helt still i tre veckor och en helindustrination höll andan. Sedan accelererade Volvo
iväg under hösten, i sitt livs form, stärkt av
statligt miljardstöd, och slog ett historiskt säljoch vinstrekord andra halvåret. Och nu planerar
bolaget aktieutdelning till ägarna.
Så kan man hiss-pitcha Volvo Cars bokslut över
2020.
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Låt oss återkomma till utdelning och konstatera
att alla pilar pekade uppåt i höstas efter
miljardförlust det första halvåret då
produktionen i Torslanda stått still i tre veckor.
Försäljningen ökade starkt. Bolaget tog
betydande marknadsandelar på alla tre stora
marknaderna Kina, USA och Europa – vilket
förklaras av lönsamma suvar och laddhybrider.
Volvos enda renodlade elbil, XC40 såldes 2020
ännu i blygsamt antal.
En annan intäktskälla var mer udda: Vid
årsskiftet skärpte EU koldioxidkraven. De
biltillverkare som inte når målen får betala
miljardböter – eller köpa så kallade
utsläppskrediter från konkurrenter som faktiskt
klarade målen.
Volvo lyckades klara kravet – och sålde i höstas
koldioxidkrediter till Ford för en summa de inte

vill avslöja. En fingervisning kan vara att
bilkoncernen FCA (med Fiat och Chrysler),
enligt egen utsago, tvingas köpa utsläppsrätter
åren 2019–2021 för 1,8 miljarder euro,
motsvarande 18 miljarder kronor för att slippa
böter.
Tänk gärna några sekunder på det etiska att EU
har ett system där biltillverkare kan köpa sig
fria från att nå koldioxidmål – och på hur det
påverkar klimatet.
Bilarna står, enligt EU-kommissionen, för 12
procent av Europas koldioxidutsläpp.
Summa summarum landade rörelsevinsten för
helåret på 8,5 miljarder kronor – vilket gav en
rörelsemarginal på 3,2 procent. Men den mer
rättvisande bilden är ändå halvårsresultat för
andra halvåret på 9,5 miljarder kronor och en
marginal på goda 6,3 procent.
454

Volvo Cars tog också emot över en miljard
kronor i permitteringsstöd från Sverige och
även mindre del från Kina. På fråga om Volvo
kommer att ha aktieutdelning till sin ägare
Geely svarade Håkan Samuelsson att han ser
det som sannolikt och att permitteringsstödet
förra våren inte har något med det att göra.
Därmed faller Volvo Cars in i ledet av flera
andra stora industrikoncerner, såsom AB Volvo
och Sandvik, som efter slopad utdelning förra
året i år i flera fall delar ut rekordbelopp. Det är
helt enligt reglerna men de delar ut aktieutdelningar från samma period som de fick
miljardstöd från samhället.
När hela Europas industri stängde ner i april
förra året var ett permitteringsstöd viktigt för
många småföretagare för att kunna behålla
personal – och samtidigt överleva. Under
finanskrisen 2008 avskedades många under de

värsta krismånaderna vilket nu kunde undvikas.
Men låt oss ändå diskret resa frågan: För stora
koncerner som AB Volvo, Sandvik eller just
Volvo Cars (som har en nettokassa på 35
miljarder kronor) – vad är bäst för
samhällsnyttan? Att lägga in en miljard kronor i
sådana koncerner – eller hade pengarna gjort
större nytta inom vården?
I rapporten noteras i en not att det inte
föreligger någon risk att stödet måste betalas
tillbaka.
När Håkan Samuelsson blickar framåt ser han
fortsatt goda tider – vilket betyder mycket för
de runt 23 000 anställda i Sverige. En fortsatt
stenhård satsning på elektrifiering ligger för
handen och i det fortsätter det kompetensskifte
mot digital kunskap som var ett stort fokus
under 2020.
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Men det fanns orosmoln: En global brist på så
kallade halvledare kan stöka till situationen
rejält. Det handlar om viktiga
elektronikkomponenter som används i bland
annat informations- och underhållningssystem
och servostyrning. Bland annat har Ford och
Nissan tvingats minska produktionen. Håkan
Samuelsson sade att de klarar sig de fyra
närmaste veckorna men efter det var det
osäkert.
Ett annat orosmoln är den föreslagna fusionen
mellan Volvo Cars och systerbolaget Geely Auto.
Ägaren Li Shufu ligger på. Fusionsarbetet ligger
på is efter att coronapandemin inleddes och
Håkan Samuelsson lät knappast entusiastisk:
han pekade på att identiteten för de båda
bolagen måste behållas och han lovade mer
information i höst.
Jonas Fröberg

jonas.froberg@dn.se
FAKTA.

Andra halvåret 2020:
Omsättning: 151 miljarder kronor.
Rörelsevinst: 9,5 miljarder kronor.
Rörelsemarginal: 6,3 procent.
Helåret 2020:
Omsättning:
263 miljarder kronor.
Rörelsevinst: 6,5 miljarder kronor.
Rörelsemarginal:
3,2 procent.
Bilförsäljning:
661 713 bilar – jämfört med 2019 då 705 452
bilar såldes.
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05 Staten får 4
miljarder av
Vattenfall

05 Resebolag
får låna för
återbetalning

Vattenfall mer än dubblar rörelsevinsten till 5,2
miljarder kronor för fjärde kvartalet. Det
underliggande resultat sjönk dock något, enligt
energijättens bokslut. Intäkterna föll med 5
procent till 44 miljarder kronor.

Researrangörer som har skulder till kunder för
inställda resor ska få låna av staten. En
förordning ger arrangörer av paketresor
möjlighet till tre- eller sexåriga lån till låg ränta,
enligt ett pressmeddelande från näringsdepartementet.

Minskad produktion parat med rekordlåga
elpriser präglade 2020, konstaterar vd Anna
Borg i rapporten. Men den underliggande
verksamheten är ändå stabil, enligt henne.
Styrelsen föreslår en utdelning till ägaren staten
på 4 miljarder kronor.
TT

Paketreselagen säger att resenären inom 14
dagar har rätt till återbetalning av inställd resa
eller om förutsättningarna ändrats väsentligt.
Lånet gäller enbart återbetalningar av resor som
bokats före 31 oktober 2020 och som skulle ha
påbörjats senast 31 januari 2021. TT
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06 342 000
flygresenärer flög via Swedavias tio flygplatser
under januari i år. Det är en minsking med 87
procent jämfört med samma månad förra året
då 2 670 000 resenärer flög via Swedavias
flygplatser.
”Januari är den elfte månaden i rad med en
kraftigt negativ påverkan av pandemin på
flygresandet, som fortfarande är på historiskt
låga nivåer. Smittspridningen och
reserestriktioner har återigen ökat både i
Sverige och vår omvärld, vilket medför en ny
nedåtgående trend för flygresandet i början av
året”, säger Swedavias vd och koncernchef
Jonas Abrahamsson i ett pressmeddelande.
TT

06 Shell
investerar i
tyskt laddföretag
Oljebolaget Shell går in som ensam ägare av
Ubitricity som har tusentals publika
laddpunkter för elektrifierade fordon, främst i
Storbritannien och Tyskland. Det
Berlinbaserade företaget erbjuder laddning via
uttag i lyktstolpar, ett alternativ för de som inte
har möjlighet till privat laddning. 2019 gick
Shell in som ägare i det tyska solenergiföretaget
Sonnen och köpte laddlösningsföretaget
Newmotion. Shell har som mål att bli
koldioxidneutralt år 2050. DN
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06 1 500 000
dieselmotorer per år byggde arbetarna i PSAfabriken i Tremery när efterfrågan var som
störst för motortypen. I år ska fabriken bygga
180 000 elmotorer och före 2025 ska volymen
ligga på 900 000 enheter per år. En elmotor
består av 80 procent färre delar än en
dieselmotor. 3 000 fabriksarbetare riskerar att
bli av med jobbet i och med omställningen i
Tremery, enligt franska billobbygruppen PFA.
DN

06 Volkswagen
missar miljömål
Bilmärket Volkswagen klarade utsläppsmålet för 2020. Sämre gick det för hela
koncernen.
Volkswagenbilarna minskade sina utsläpp med i
genomsnitt 22 procent under 2020 jämfört med
2019. Märkets genomsnittliga koldioxidutsläpp
var 92 gram per kilometer, fem gram lägre än
kravet från EU. Den låga siffran beror till stor
del på att Volkswagen hann få ut 134 000 elbilar
innan årets slut. När hela Volkswagenkoncernens utsläpp räknas samman blir dock
snittet 99,8 gram per kilometer. Med köpta
utsläppsrätter från LEVC, Next E.Go och MG
Motor blir siffran 99,3 – 0,5 gram över
koncernens mål och nu väntar omkring 1,2
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miljarder kronor i böter. I koncernens utsläpp
ingår inte Bentley och Lamborghini. EU:s gräns
är 95 gram per kilometer, men varje tillverkare
får ett individuellt mål baserat på den
genomsnittliga vikten på alla bilar som säljs.
DN

06 Subaru
släpper inte
Europa
2020 blev ett dåligt år för biltillverkarna på
grund av coronapandemin, inte minst för
Subaru i Europa. Tuffare utsläppsregler från
och med 1 januari 2020 gjorde att man
registrerade flera bilar i december 2019 som
sedan fick reas ut under våren, när kunderna
stannade hemma på grund av covid-19. Men
Subaru tänker inte göra som Mitsubishi och
lämna Europa. Man siktar på en global
marknadsandel på cirka en procent vilket
motsvarar en försäljning på drygt en miljon
bilar per år. DN
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06 Laddad
vinterduell
Vi åker från Stockholm till Åre och sätter
två av de just nu mest intressanta
elbilarna på prov under stränga
förhållanden. Hur lång blir räckvidden,
hur fungerar laddningen och hur bra
klarar bilarna snö och is?
En omaka testduo rullar ut från
redaktionsgaraget i Stockholm med
slutdestination Åre. Volkswagen ID.3 kostar
434 900 kronor och Polestar 2 från 659 000
kronor, men gemensamt för elbilarna är en
angiven räckvidd på omkring 45 mil. Hur den
siffran står sig mot den verkliga räckvidden är
en viktig fråga men även hur bra bilarna är på
att ta emot laddning.

Att köra elbil norrut från vår huvudstad är mer
utmanande än att köra söderut då utbudet av
snabbladdare är begränsat. Företaget Ionity har
under tiden för testet bara två stationer norr om
Enköping, en i Sundsvall och en i Ytterån strax
öster om Åre. De 350 kilowatt som varje Ionitystolpe kan ge är i överkant för elbilar i dag.
Alternativet är 50 kilowatt från andra kedjor
vilket är mindre än vad någon av testbilarna ska
kunna ta emot. Den maximala laddeffekten är
100 kilowatt för Volkswagen ID.3 och 150
kilowatt för Polestar 2.
Laddaren i Sundsvall ligger drygt 37 mil bort,
vilket är inom bilarnas angivna räckvidder, men
inte en sträcka vi vågar ta i ett svep. Att elbilars
förbrukning påverkas mer av högre hastigheter
än en bil med förbränningsmotor är ett känt
faktum. Men att förbrukningen ändå blir så pass
hög, och räckvidden så pass kort att ID.3 med
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nöd och näppe tar sig till Söderhamn är värre än
vi befarat. Det är en resa på 246 kilometer och
från fulladdat batteri rullar ID.3 fram till en
Bee-laddare med 2 procent kvar och en
kvarvarande räckvidd på sju kilometer. Vi
laddar i drygt 28 kilowattimmar. Med totalt 157
kilometers räckvidd är marginalen knapp till
Sundsvall som ligger 13 mil bort.
Vid Ionity-stationen i Sundsvall indikerar ID.3
noll batteriprocent och Polestar har endast 3
procent kvar. Vi behöver inte dela med oss av
uttagen, inte så konstigt när laddningen kostar
dyra 8,70 kronor per kilowattimme. Polestar 2
är ansluten till något som kallas Plugsurfing
som tar hutlösa 11,42 kronor per kilowattimme
hos Ionity. Vem kommer att använda det? Inte
vi i alla fall. ID.3 laddar vi själva som kund hos
Ionity genom mobiltelefon kopplad till ett
kreditkort. En smidig process, men varje gång vi

ska ladda avbryts köpet minst en gång innan det
till slut fungerar. Även hos Bee och Incharge
måste man vara abonnent för att få ladda. Vi
ställer oss frågande till varför det måste vara
svårare att ladda en elbil än att tanka bensin.
Grunden i en bra elbil byggs av räckvidd och
smart laddning, men även
informationssystemens förmåga att hitta
laddplatser och på så sätt hjälpa till att planera
rutten spelar in. Här visar sig testbilarna inte
vara helt färdigutvecklade. Ingen erbjuder en
tillräckligt bra lösning där vi helt kan förlita oss
på bilarna, utan det krävs planering innan
körning.
Sämst är Volkswagens informationssystem. Det
är svårt att hitta laddstationer och bilen kan inte
själv räkna om räckvidden när en destination
knappas in på navigationen. Bättre
helhetslösning bjuder Polestar på, här får vi
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välja laddstopp längs vägen och med den stora
skärmen är det lätt att få en överblick.
Problemet är att det enbart går att lägga till ett
stopp för laddning. Navigationen från Google
kan räkna ut hur mycket batteri som återstår
vid destinationen, en uppgift som visar sig
stämma väl överens med verkligheten. Men
räckvidden som bilen själv anger är inte
sammankopplad med navigationen. Resultatet
blir ofta att bilens angivna räckvidd sägs vara
mycket längre än vad den i verkligheten är.
ID.3 visar sig under testet inte kunna erbjuda
tillräcklig räckvidd och inte heller så hög
laddkapacitet som specifikationerna gör
gällande. Men den övertygar som bil betraktat.
Den är bekväm, med bra riktningsstabilitet och
övertygande låg ljudnivå. ID.3 blir aldrig stötig
eller obekväm även om sittkomforten i våra
ögon inte räcker till för långkörning. Tyskarna

har gjort ett bra jobb med både antisladd- och
antispinnsystemen. Bilen känns balanserad och
systemen är effektiva. Sammanfattningsvis
klarar sig ID.3 utan problem under milda
vinterförhållanden.
Trots att Polestar 2 är något av ett högbygge
sitter vi betydligt lägre än vad vi gör i ID.3.
Testbilen är utrustad med Performance-paketet
för 60 000 kronor extra där bland annat
kraftigare bromsar och specialstötdämpare
ingår. Tveksamma tillval men Polestar 2 är
väldigt skön att köra och mer underhållande än
ID.3, även om den mjuka känslan av komfort
saknas.
Polestar 2 är längst ifrån sin angivna räckvidd i
testet. Enligt färddatorn är förbrukningen 2,48
kilowattimmar per mil från Stockholm till
Sundsvall. För ID.3 är siffran 2,15
kilowattimmar per mil. Detta ger 302
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kilometers räckvidd för Polestar 2 och 270
kilometer för Volkswagen ID.3. Knappast
smickrande siffror för normal
motorvägskörning med yttertemperatur på ett
par plusgrader.
I teorin borde Polestar 2 vara snabb att ladda
när batteriet är nästan tomt. Men i Sundsvall
tvingas vi avbryta laddningen vid 95 procent
efter att ha stått i en timme och 37 minuter.
Från 20 till 80 procent tar det 36 minuter och
som mest läser vi av en laddeffekt på 121
kilowatt, en bra bit ifrån utlovade 150 kilowatt.
ID.3 tar 64 minuter att ladda från 0 till 100
procent. Att ladda från 20 till 80 procent tar 30
minuter.
Både Polestar 2 och Volkswagen ID.3
underpresterar i testet. Volkswagen främst
genom den korta räckvidden på mellan 27 och
30 mil vintertid och Polestar 2 dels genom kort

räckvidd och dels genom bristande
laddprestanda.
Alltjämt är det infrastrukturen som är det
största hindret i testet. OKQ8 lovade i slutet av
förra året att satsa på laddning och bygga 800
laddplatser på 300 bensinmackar med en effekt
på 150 kilowatt. Betalningen ska kunna ske lika
lätt som för bensin eller diesel. Om det blir
verklighet kan det lösa ett stort problem för
elbilsägaren på långresa. När tillverkarna kan
ange mer verklighetstrogna räckviddssiffror vid
vinterbruk vet vi dock inte.
Oskar Krüger
FAKTA. POLESTAR 2 PERFORMANCE

Miljö
Räckvidd blandad körning/landsväg: 470/301
km (uppgiven/test).
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Förbrukning blandad körning/landsväg:
1,93/2,81 kilowattimmar per mil (uppgiven/
test).
Ekonomi
Pris: 719 900 kronor.
Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år första tre
åren. Därefter 360 kronor per år.

Batterikapacitet netto: 75 kWh.
Drivning: Fyrhjulsdrift.
Växellåda: 1-växlad låda.
Acceleration 0-100 km/tim:
4,7/5,0 sekunder (uppgiven/test).
Toppfart: 205 km/tim (uppgiven).

Garantier: Nybil 2 år. Rostskydd 12 år.
Vagnskada 3 år. Lack 2 år. Assistans 3 år.
Batteri 8 år/ 16 000 mil.

Mått/vikt

Miljöförmåner: 60 000 kr.

490/194/162 centimeter.

Ägandekostnad: 53,09 kr/mil de tre första åren.

Bagagevolym: 615–1 095 liter.

Teknik

Tjänstevikt: 2 205/2 220 kg (uppgiven/test).

Motor: Två el. 204 hk, 330 Nm och 204 hk, 330
Nm. Systemeffekt 408 hk, 660 Nm.

Maximal släpvagnsvikt: 1 500 kg.

Längd/bredd/höjd:

Betyg del för del
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Köregenskaper 4

Räckvidd.

Säkerhet 3

FAKTA. VOLKSWAGEN ID.3 PRO LIFE

Miljö 4

Miljö

Komfort 3

Räckvidd blandad körning/landsväg: 420/297
km (uppgiven/test).

Ekonomi 3

Plus

Förbrukning blandad körning/landsväg:
1,71/2,18 kilowattimmar per mil (uppgiven/
test).

Köregenskaper.

Ekonomi

Motorer.

Pris: 434 900 kronor.

Miljö.

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år första tre
åren. Därefter 360 kronor per år.

Totalbetyg: 17 av 25

Minus
Pris.
Ägandekostnader.

Garantier: Nybil 2 år. Rostskydd 12 år.
Vagnskada 3 år. Lack 2 år. Assistans förnyas vid
service. Batteri 8 år/16 000 mil.
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Miljöförmåner: 60 000 kr.

Bagagevolym: 385–1 267 liter.

Ägandekostnad: 39,74 kr/mil de tre första åren.

Tjänstevikt: 1 836/1 842 kg (uppgiven/test).

Teknik

Maximal släpvagnsvikt: 0 kg.

Motor: En el. 204 hk, 310 Nm.

Betyg del för del

Batterikapacitet netto: 58 kWh.

Köregenskaper 3

Drivning: Framhjulsdrift.

Säkerhet 4

Växellåda: 1-växlad låda.

Miljö 5

Acceleration 0-100 km/tim:

Komfort 3

7,3/8,1 sekunder (uppgiven/test).

Ekonomi 4

Toppfart: 160 km/tim (uppgiven).

Totalbetyg: 19 av 25

Mått/vikt

Plus

Längd/bredd/höjd:

Miljö.

426/181/157 centimeter.

Säkerhet.
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Smidighet.
Minus
Pris.
Prestanda.
Räckvidd.

Under testet noterar vi regelbundet batteristatus, laddhastighet och räckvidd. Volkswagen ID.3 och Polestar
2 ligger ofta väldigt nära varandra.
Foto: Patrik Lindgren

06 Stora hjul
ger högre skatt
När Per Johansson extrautrustade sin
nya Volkswagen Tiguan med större hjul
fick han en överraskning. Skatten åkte
upp 3 450 kronor.
Per Johansson i Linköping beställde nyligen en
ny Volkswagen Tiguan 1,5 TSI. Han var noga
med att kontrollera vad han köpte, och tog
bland annat reda på vad den förhöjda
malusskatten skulle kosta.
– Bilen släppte ut 161 gram vilket betydde 6 297
kronor i malusskatt per år. Jag tyckte det var
dyrt men acceptabelt. Men innan jag skrev på
köpeavtalet satt jag och funderade över vilka
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tillval jag ville ha, säger Per Johansson till DN
Motor och fortsätter.

Per Johansson misstänker att det är fälgvalet
som är orsaken, vilket bekräftas av Volkswagen.

– Jag bestämde mig för att bland annat utrusta
bilen med en storlek större fälgar, 19 tum i
stället för 18 tum som är standard.

– Ingen skugga över bilhandlaren som jag
tycker har varit väldigt tillmötesgående. Men jag
tycker att det borde förklaras tydligare vilka
konsekvenser ett hjulbyte får. Jag hade inte
beställt 19-tums fälgar om jag hade vetat att det
dessutom skulle kosta 3 450 kronor extra i
skatt. Att köpa nya fälgar separat och använda
standardfälgarna för vinterdäcken hade varit
billigare. Då hade man sluppit skattehöjningen,
säger Per Johansson.

Fälgarna kostade 7 200 kronor. Dyrt, men Per
slog till. Några veckor senare får han ett besked
om att bilen snart är leveransklar. Ett
registreringsnummer finns redan.
– Jag var nyfiken på bilen, och med hjälp av
registreringsnumret kontrollerade jag bilen på
Transportstyrelsens hemsida. Där såg jag till
min förvåning att koldioxidutsläppet hade ökat
till 172 gram och att malusskatten hade ökat till
7 447 kronor. Det kom som en stor
överraskning, jag hade aldrig kunnat tänka mig
att några tillval skulle kosta så mycket i skatt,
berättar Per Johansson.

Volkswagenimportören menar dock att
informationen finns på deras hemsida och även
i offerten.
– I den offert kunden har fått så finns också det
omräknade koldioxidutsläppet för den aktuella
bilen med. Det vill säga 172 gram i detta fall,
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efter de tillval som är gjorda. Det är för övrigt
helt korrekt att det i huvudsak är de större
fälgarna som leder till de ökade utsläppen. I
offerten finns också en formulering om att man
kan kontrollera själva skatten genom att besöka
Transportstyrelsens hemsida, säger Marcus
Thomasfolk, informationschef på Volkswagen
Sverige.
På hemsidan där man bygger bilen nämns
väldigt lite om skattekonsekvenserna. Inte
heller att andra fälgar orsakar andra koldioxidutsläpp och att det kan höja skatten.
När man har byggt färdigt bilen och har lagt till
större fälgar nämns koldioxidutsläppet. Men att
det har höjts understryks inte. Kunden måste
själv ta fram en bil med standardfälgar för att se
hur stor skillnaden är. Att skillnaden i utsläpp
betyder flera tusen kronor i extra skatt får
kunden själv räkna ut.

Detta är inget som skiljer ut Volkswagen från
övriga tillverkare.
Med facit i hand ser Per Johansson vad som har
orsakat skattepåslaget. Fälgar i storlek 19 tum i
stället för 18 tum kostar åtta gram mer i
koldioxidutsläpp, panoramaglastak kostar ett
gram, dragkrok kostar ett gram och riktigt
reservhjul kostar ett gram.
– Det här hade man ärligt talat inte en aning
om, kommenterar Per Johansson.
Några regler för hur en biltillverkare ska
informera om den statliga bilskatten finns inte.
Men Konsumentverket tycker att det kan vara
något man bör få information om.
– Det finns inga specifika regler som reglerar
just om eller hur bilhandeln bör informera om
skattekonsekvenser vid tillval.
Marknadsrättsligt kan man argumentera för att
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information om skatten utgör viktig information
i samband med köpet. Ett utelämnande eller
vilseledande utlämnande av informationen kan
därför utgöra otillåten marknadsföring. Då
utgår man dock från de generella reglerna om
utelämnande av väsentlig information enligt
marknadsföringslagen, säger Charlotte
Söderlund, jurist på Konsumentverket, och
fortsätter.

att kosta 132 kronor. Extra tillval på 11 gram,
som i Per Johanssons fall, kommer då att kosta
1 452 kronor per år under tre år vilket totalt blir
4 356 kronor.
Mikael Stjerna

– Har konsumenten dessutom på förhand gjort
det tydligt för bilhandlaren att skatten är en
viktig parameter för konsumenten kan det också
argumenteras att man bör bli informerad före
köpet om hur ett tillval skulle påverka skatten. I
annat fall kan det utgöra ett fel enligt
konsumentköplagens regler.
Från och med april höjs malusskatterna. Varje
gram över 90 gram kommer att kosta 107
kronor, och varje gram över 130 gram kommer
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06 Jonas
Fröberg: Därför
är nya Ford och
tv:n på väggen
samma sak
Har du en tv hemma på väggen? Då
kommer du – bättre än någon annan –
att förstå varför Ford och Google
förlovade sig i måndags.
Mitt hjärta bultade hårt framför dataskärmen i
mellandagarna. Blicken nådde ett hav av till
synes flimrande tv-skärmar på hemsidan.

Jag var inne på en hemelektroniksida för att
köpa tv.
Kallsvetten stod mig i pannan.
Jag kan ingenting om tv-apparater, men efter en
kvarts googling kom insikten som en käftsmäll:
dagens ständigt uppkopplade tv-apparater är
som uppkopplade bilar.
Det viktiga på tv:n är inte längre bildskärpan
utan operativsystemet och dess appar och hur
lätt din mobil kopplas upp till skärmen.
Överfört till den snart helt uppkopplade
bilvärlden är det viktigaste snart inte längre
hästkrafter utan ... ja exakt. Samma. Sak.
I måndags ljöd trumpetfanfarerna: Google och
Ford eklaterade sin förlovning och från 2023
ska Fords bilar gifta ihop sig med Googles
operativsystem, appar och molntjänster och det
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kan ju låta tråkigt och oviktigt, alldeles
obegripligt.

Allt detta återkommer vi till. Det är kanske
decenniets viktigaste bilfrågor.

Men tänk på tv:n hemma på väggen: Jag köpte
ett tv-fabrikat med Googles inbyggda
operativsystem med tillhörande appar och
köper du en Ford år 2023 får du ... ja
principiellt exakt samma sak.

Jonas Fröberg
jonas.froberg@dn.se

Andra tv- (och bil) -fabrikat har valt andra och
ibland egna operativsystem. Det är här vårt jobb
som grävjournalister inleds: Är Volkswagens
lösning med helt eget operativsystem bäst? Eller
Fords – där man gifter sig med Google? Och var
hamnar alla enorma mängder data från bilen?
Och vad kommer att hända med Ford som nu
köper sin elbilsplattform från VW och
operativsystem från Google – är man snart bara
leverantör av tomma bilskal?
Och framför allt: Vad är bäst för dig som bilköpare?
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06 Volvo V70 –
fortfarande ett
tryggt köp

väljer olika, vilket är bra. Om vi alla åkte samma
bil skulle trafikbilden vara tråkig.

Volvos kombimodell V70 gick ur
produktion 2016. Men den sista
versionen från 2012 och framåt är ännu
ett smart köp. Den saknar förvisso de
senaste tekniska finesserna, men när det
kommer till att fungera i vardagen så är
den fortfarande attraktiv.

Den rymmer fem personer, den har ett vettigt
bagageutrymme, hyfsad komfort och, mot slutet
av sin livstid, även utrustad med en riktigt
trevlig fyrcylindrig dieselmotor oftast
kombinerad med en lika trevlig åttaväxlad
automatlåda.

Vilken bil behöver du egentligen för att fylla
dina vardagsbehov? Det är långt ifrån självklart
att köpa bara precis det som man verkligen
behöver. Utbudet i bilbranschen är det yttersta
beviset på att man köper bil med hjärtat och

Volvo V70 är på många sätt den moderna
urtypen av en bil som erbjuder precis det som
de flesta av oss egentligen behöver för att klara
vardagen, och ingenting mer.

På något sätt har de flesta i Sverige någon gång
korsat väg med en Volvo V70. Antingen genom
ägande, eller så har någon man känner haft en.
Eller kanske åkt taxi i en. Eller rent av suttit i
baksätet på en polisbil av modellen.
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Vi koncentrerar oss på de sista årsmodellerna av
V70 generation två, närmare bestämt från
uppdateringen 2012 fram till nedläggningen av
modellserien 2016. Den suvliknande XC70 kom
att tillverkas något längre, men vi lämnar den
därhän för den här gången. När V70 II
lanserades fick den en del kritik för att inte vara
samma typ av laståsna som föregående
modeller. Men när vi nagelfar vår testdata från
tiden så inser man att V70 hade lika stort
bagageutrymme som konkurrenterna Audi A6
eller BMW 5-serien. Med dagens mått mätt står
den sig bra. Det ryms 575 liter med uppfällt
baksäte respektive 1 600 liter med baksätet fällt.
Kritiken mot V70 II riktade sig mycket kring det
faktum att Volvo inte nådde hela vägen fram för
att bli lika bra som de lyxigare utmanarna från
Tyskland. Något som kommande modeller
XC90, XC60, V90 och V60 skulle råda bot på.

V70 var aldrig lika involverande och trevlig att
köra. Den var och är fortfarande bekväm, allra
helst utrustad med den fyrcylindriga dieselmotorn i så kallat D4-utförande kombinerad
med den åttaväxlade automatlådan.
Fördelen med V70 II är att i stort sett alla
verkstäder, mer eller mindre, kan sköta om
dem. Du behöver inte gå till märkesverkstaden
och betala deras ofta höga timpriser – det finns
goda kunskaper om hur man håller V70 vid liv
utanför deras väggar. Men det är inte självklart
att hitta en V70 som rullat få mil och har
behållit fräschören, du kanske får leta lite om
det är en riktigt fin bil du är ute efter.
De flesta större bekymmer som drabbat V70 II
2012–2016 och som lett till återkallelse har
faktiskt skett efter att modellen lades ner. Så
sent som sommaren 2020 meddelade Volvo att
de satte i gång sin största återkallelse någonsin
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som omfattade drygt 2,1 miljoner bilar över hela
världen. Av dessa återfinns 412 000 i Sverige.

Bränsleförbrukning: 0,45 l/mil vid blandad
körning (NEDC).

Orsaken till återkallelsen är en vajer till
säkerhetsbältet. Under 2019 återkallades 37
000 dieseldrivna bilar i Sverige, däribland V70,
då en bränsleslang kunde uppvisa
sprickbildning inifrån.

Ekonomi

2016 återkallades just D4-bilar på grund av
mjukvarubekymmer. Så det är viktigt att
undersöka bilens historik noggrant.

Teknik

Linus Pröjtz

Kraftöverföring: Framhjulsdrift. 6-växlad
manuell eller 8-växlad automatlåda.

linus.projtz@mag.bonnier.se

Årlig fordonsskatt: 1 182 kr.
Garantier: Nybil 2 år. Vagnskada 3 år.
Rostskydd 12 år. Lack 3 år.

Motor: Diesel. 2 liter. 181 hk, 400 Nm.

FAKTA. VOLVO V70 D4 2016

Fartresurser: Toppfart 220 km/tim.
Acceleration 0-100 km/tim: 8,6 s.

Miljö

Försäkringskostnad

Koldioxidutsläpp: 117 gram/km (NEDC).

9 340 kronor per år (man, 47 år, Stockholm).
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Säkerhet

Minus

Euro NCAP säkerhetsbetyg: Fem av fem
stjärnor.

Inte så digital.

Säkerhetsdetaljer: Pisksnärtskydd.
Dödavinkeln- och trötthetsvarnare tillval.

Höga priser.
Kan kännas gammal.

Så mycket kostar en begagnad Volvo V70
2013 130 000 kr
2014 145 000 kr
2015 185 000 kr
2016 210 000 kr
Plus
Stora glasytor.
Tredelat ryggstöd.
Bränsleekonomi.
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Om Socialdepartementet

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.

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

Områden

Områden
•
•
•
•

Folkhälsa och sjukvård
Funktionshinder
Socialförsäkringar
Socialtjänst inklusive äldreomsorg

Lena Hallengren
Socialminister
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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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•

Socialdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/

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

Myndigheter
•

Statens institutionsstyrelse (SiS)
19 december 2014 från Socialdepartementet

•
19 december 2014 från Socialdepartementet

Jämställdhetsmyndigheten
21 mars 2018 från Socialdepartementet

•

Pensionsmyndigheten
19 december 2014 från Socialdepartementet

•

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

•

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

Myndigheten för delaktighet
19 december 2014 från Socialdepartementet

•

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
19 december 2014 från Socialdepartementet

•

Provinsialläkarstiftelsen
19 december 2014 från Socialdepartementet

•

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

•

Systembolaget Aktiebolag
19 december 2014 från Socialdepartementet

•

Försäkringskassan
19 december 2014 från Socialdepartementet

•

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

•

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

•

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

•

Folkhälsomyndigheten
19 december 2014 från Socialdepartementet

•
•
•

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
06 februari 2015 från Socialdepartementet
Läkemedelsverket (LV)
06 februari 2015 från Socialdepartementet
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E-hälsomyndigheten
19 december 2014 från Socialdepartementet
•

Barnombudsmannen (BO)
19 december 2014 från Socialdepartementet

•

Arvsfonden
19 december 2014 från Socialdepartementet

•

Alkoholsortimentsnämnden
19 december 2014 från Socialdepartementet

•

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

SW . 7951 Sociologi. Socialvård..
SW . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.

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

Ardalan Shekarabis områden
•
•

Socialförsäkringar
Spelpolitik

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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krisinformation.se

Nya skärpta nationella
råd
Från och med den 14
december gäller skärpta
nationella föreskrifter och
allmänna råd om allas ansvar
att förhindra smitta av
covid-19. Alla i samhället,
både individer och
verksamhetsansvariga, har
en skyldighet att vidta
åtgärder för att förhindra

smittspridning. Det gäller
också vid firande av högtider.
DELA INNEHÅLLET PÅ DENNA SIDA:

•

Twitter Facebook E-post

Du har ett personligt ansvar för att
skydda dig själv och andra mot
spridningen av covid-19. Särskilt viktigt
är att du skyddar personer i riskgrupper
mot smitta. Från och med 14 december
är du skyldig att:

Stanna hemma vid symtom
• Har du symtom på covid-19 ska du
stanna hemma. Du rekommenderas
även att testa dig för pågående
infektion.
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• Läs mer om hur du ska agera om du
eller någon i hushållet har symtom
eller blivit smittad av covid-19 här.
•

Hålla avstånd till andra och
undvika platser med
trängsel

Begränsa nya nära
kontakter

• Håll alltid avstånd till andra
människor. Det gäller både inomhus
och utomhus.
• Undvik platser som butiker,
köpcentrum och kollektivtrafik om
det är trångt.
• Handla ensam och vistas inte i
butiker under längre tid än
nödvändigt.
•

• Samlas aldrig fler än åtta personer
samtidigt.
• Umgås bara med personer du
normalt träffar, personer du bor med
eller några få vänner och
närstående utanför hushållet.

• Håll alltid avstånd till andra
personer du träffar. Umgås
helst utomhus.

Resa på ett så smittsäkert
sätt som möjligt
• Undvik kollektivtrafik och andra
färdmedel där det inte går att köpa
platsbiljett.
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• Undvik att träffa nya kontakter under
resan och på resmålet.
• Säkerställ att du kan isolera dig på
ditt resmål eller kan ta dig hem utan
att smitta andra om du får symtom
på covid-19.
•

Arbeta hemifrån så ofta du
kan
• Kom överens med din arbetsgivare
om att arbeta hemifrån när detta är
möjligt.
• Om du måste åka till arbetet bör du
anpassa dina arbetstider så du kan
undvika trängsel i kollektivtrafiken
och på arbetsplatsen.
•

• Tvätta händerna regelbundet och
noggrant med tvål och vatten.
• Tvätta alltid händerna före måltid
och efter toalettbesök samt när du
befunnit dig i offentliga miljöer.
•

Vara försiktig när du
besöker personer som är
70+ eller tillhör en
riskgrupp
• Var extra noga med att följa alla råd
och
rekommendationer. Folkhälsomyndi
gheten har information om hur du
kan umgås på ett säkert sätt.
• Besök på äldreboenden ska ske
under säkra former. Följ boendets
besöksrutiner.

Hålla en god handhygien
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• Om du haft covid-19 under våren är
det inte säkert att du fortfarande har
en mindre risk att smittas och att
smitta andra.
•

Läs mer
• Om ditt personliga ansvar i
"Folkhälsomyndighetens föreskrifter
och allmänna råd om allas ansvar
att förhindra smitta av covid-19".
• Om hur du kan umgås och resa
smittsäkert under jul och nyår på
Folkhälsomyndighetens webbplats.
• Om hur du kan skydda dig själv och
andra på Folkhälsomyndighetens
webbplats.
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31 Peter
Wolodarski:
Vaccinet får
inte bli vårt
nästa
misslyckande.
Sällan har en fråga varit så viktig som
massvaccineringen mot covid-19. Varje
förlorad dag har ett högt mänskligt,
socialt och ekonomiskt pris.

Det här är inget race, ingen landskamp. Så har
reaktionen ofta låtit under pandemin när
jämförelser gjorts mellan länder.
De flesta håller nog med om att det är absurt att
”tävla” om minst antal smittade, lägst antal
döda. Hela världen är drabbad av coronaviruset.
Farsoten har gjort oss alla till förlorare.
Men poängen med jämförelserna är inte att utse
guldmedaljörer. Det är att hela tiden lära sig
från dem som bäst lyckas hålla smittan stången
– och att därmed rädda liv.
Sverige hade i fredags rapporterat 11 591 döda,
markant högre än våra grannländer Norge
(564), Finland (671) och Danmark (2084). Hur
kommer det sig? Det är viktigt att förstå för att
undvika fler misstag och minimera lidandet.
På motsvarande sätt är det kritiskt att noga följa
hur massvaccineringen mot covid-19 nu
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fortlöper. Här kan man verkligen tala om en
tävling – mot viruset. Ju snabbare vi får skyddet, desto fler dödsfall kommer att undvikas. Vaccineringen behöver bokstavligen
vinna över smittspridningen för att vi ska kunna
leva mer normalt igen. Håller vaccinen vad de
lovar kommer resultaten dessutom att synas
redan när de äldre fått sina doser, eftersom den
gruppen är klart överrepresenterad i statistiken
över dödsfall.
Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke, tidigare
Sverigechef för läkemedelsbolaget Astra Zeneca,
hade rätt när han i DN pekade ut detta som
årets viktigaste fråga.
När man jämför vaccinationen i olika länder är
resultaten så här långt inte upplyftande – i alla
fall inte om man bor i EU.

Räknat på antalet doser globalt per 100
invånare ligger Israel i topp med imponerande
54, enligt sajten Our World in Datas senaste
uppdatering. Bland de stora staterna kommer
sedan Storbritannien med 12 doser och USA
med 8. EU, som gjort en gemensam
vaccinupphandling, hamnar en bra bit efter på
knappt 3 doser per 100 invånare. Och Sverige
ligger strax under EU-snittet.
EU:s låga siffror har framkallat frustration och
utlöst bråk med flera läkemedelsbolag, på grund
av försenade leveranser. Astra Zeneca har på
sistone stått i skottgluggen.
Men i botten finns allvarligare frågor om hur
EU skött upphandlingen av vaccin för unionens
medborgare, och hur väl rustade
medlemsländerna – inklusive Sverige – är för
att snabbt få ut doserna.

490

Klarar vi denna utmaning, den kanske viktigaste
på många år?
Israel brukar pekas ut som ett särfall. Tack vare
att premiärminister Netanyahu personligen
engagerade sig i upphandlingen har landet
kommit att bli ett testlabb för
läkemedelsbolagen – ungefär 3 miljoner israeler
har redan fått den första dosen.
Men det är för enkelt att avfärda Israel som ett
unikum. Dels var landet blixtsnabbt i
kontakterna med läkemedelsbolagen och
tvekade inte att med risk lägga in tidiga
beställningar, dels har man vissa dagar lyckats vaccinera 150 000 personer – ännu inte
palestinierna på Västbanken, vilket föranlett
kritik.
Är vi rustade för att klara något motsvarande i
Sverige?

Man behöver inte jämföra med Israel för att
ställa frågor om EU:s strategi. Det räcker att
jämföra med USA och Storbritannien, och då
har unionen halkat oroväckande långt efter.
Tillgången till vaccin är just nu begränsad, men
dagens situation har inte uppstått ur tomma
intet. Aktiva beslut har påverkat den.
Enligt det Londonbaserade analysföretaget
Airfinity, som Financial Times refererade till i
en stor genomgång i veckan, har EU,
Storbritannien och USA beställt ungefär lika
många doser vaccin per invånare.
Det är inte där skillnaden ligger.
Det som gjort att Washington och London
kommit snabbare ut än Bryssel är att man
förkortat tillståndsprocessen. Man har vågat tro
mer på vissa producenter än andra och
investerat mer offentliga medel på förhand.
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Räknat per invånare har Storbritannien och
USA betalat ungefär sju gånger mer i förväg än
EU för utveckling, inköp och produktion av
covid-19-vaccin, enligt Financial Times
genomgång.
Förhandlingsmaskineriet i Bryssel har varit
långsammare och verkar ha efterlyst mer
försäkringar i avtalen. Det har fått
konsekvenser.
Det är viktigt att EU försöker motverka
vaccinationsnationalism, så att unionens länder
inte slåss om ett begränsat antal doser på en
global marknad. Men här är frågan snarare om
EU hade kunnat få fram fler doser tidigare utan
att ta från någon annan. Om det är så att
snålheten har bedragit visheten.
Den stora risken för unionens medborgare har
aldrig varit att EU ska betala för mycket för

vaccin. Säg att en dos kostar 200 kronor. Om
alla 10 miljoner svenskar får två doser blir
kostnaden 4 miljarder kronor. Det är
växelpengar i jämförelse med de pågående
direkta kostnaderna för pandemin. I november
beräknade regeringen att man under 2020 lagt
drygt 200 miljarder kronor för att stötta olika
delar av samhället. Pandemins ekonomiska,
sociala och hälsomässiga pris är massivt, varje
dag.
Den rika delen av världen har råd att lägga in
mycket stora vaccinbeställningar innan man vet
om doserna infriar förväntningarna. Och man
borde skicka överskottet av fungerande vaccin
till länder som har svårt att betala för sig.
Den som söker hängslen och livrem i denna kris
har ända sedan pandemin bröt ut hamnat steget
efter viruset.
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Så var det i våras, när Sverige väntade på bevis
för hur smittan spred sig innan kraftfulla
skyddsåtgärder vidtogs (beläggen kom
successivt, men då hade livsviktig tid förlorats).
Miljontals doser vaccin är på väg till Sverige,
förhoppningsvis inom kort. Har vi en adekvat
planering för hur de snabbt och tryggt ska nå
befolkningen?
Våra 21 regioner har säkert var sin plan. Men
här behövs ett nationellt ledarskap och en
mobilisering av såväl offentliga som privata
resurser.
Detta är ingen teoretisk fråga. Varje dag med
påskyndad vaccinering räddar liv. Det är
historiskt bråttom. Covid-19 är allt annat än en
vanlig influensa.
Peter Wolodarski
peter.wolodarski@dn.se
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31 ”När nästa
pandemi
kommer
behöver vi mer
än vaccin”

företrädare för Svenska sällskapet för
virologi.

Vi saknar effektiva, smittbromsande
antivirala läkemedel. Inte bara mot
coronavirus, utan även mot de flesta
andra virusinfektioner som drabbar oss.
Tillgänglighet till antiviral behandling
hade kunnat hejda pandemin genom att
effektivt minska såväl smittspridning
som dödlighet i covid-19, skriver

Vi sammanfattar här våra lärdomar från året
som gått, och pekar på behovet av en strategi för
att tackla framtida virusorsakade utbrott och
pandemier mer framgångsrikt. En strategi som
går ut på att vi agerar proaktivt i stället för
reaktivt.

DN. DEBATT 210131
För exakt ett år sedan, den 31 januari 2020,
hade vi vårt första fall av covid-19 i Sverige.
Dagen efter publicerades på DN Debatt en
artikel från oss i Svenska sällskapet för virologi
om hur virusinfektioner påverkar livet för
enskilda människor och för samhället i stort.

Vad har vi lärt oss av året som gått? De flesta
länder har drabbats hårt av pandemin, kanske
oavsett strategi. Munskydd, handsprit, social
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distansering, distansundervisning,
besöksförbud, alkoholförbud, utegångsförbud
och ännu fler förbud. Dessa åtgärder har
sannolikt bidragit till att rejält bromsa
pandemins framfart, utan dessa hade vi
sannolikt haft betydligt högre dödstal och en
sjukvård som blivit ännu mer belastad. Men
oavsett åtgärder och strategier så har pandemin
haft en förödande effekt på människors hälsa,
sjuk- och äldrevård, näringsliv, idrott, kultur,
skola, ekonomi, jämlikhet och på samhället i
stort.
Åtgärderna ovan kan liknas vid att försöka
bekämpa en omfattande skogsbrand med olika
typer av vattenpistoler. Några enstaka länder
har lyckats baxa fram en och annan
trädgårdsslang men trots detta haft marginellt
större framgång än andra länder.

Givet att vaccinerna som nu kommer till
användning verkligen fungerar och får stopp på
pandemin, ska vi då återgå till vardagen och
försöka glömma vårt trauma, eller bör vi i stället
försöka lära oss av detta? Vi menar att vi bör
tänka och agera mer proaktivt för att kunna
tackla framtidens virushot.
Vi vet i dag att det finns hundratals kända virus
som orsakar sjukdomar hos människor. Varje
vinter drabbas vi av influensa,
vinterkräksjukevirus, RS-virus, rhinovirus,
metapneumovirus, paramyxovirus, vanliga
coronavirus och många fler som orsakar ohälsa,
belastning på sjuk- och äldrevård och bidrar till
överdödlighet bland äldre. Februari kallas i
folkmun för ”vabruari” då småbarnsföräldrar är
hemma med snoriga, febriga, hostiga och
magsjuka barn, vilket sannolikt utgör en
betydande del av de sju miljarder som
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Försäkringskassan betalar ut för vabbandet
varje år. Dessutom finns det i naturen, andra
kända och okända virus som kan kliva över
artbarriären och spridas mellan människor,
vilket i framtiden riskerar att leda till nya
pandemier.
WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Bill Gates, med flera har innan
och under den pågående pandemin uppmanat
världens länder och beslutsfattare att
uppmärksamma virusorsakade infektioner och
att virusorsakade pandemier kommer att slå
hårt mot jordens befolkning om vi inte tar
gemensamma krafttag.
WHO har under de senaste tolv åren utlyst
globala nödlägen inte mindre än sex gånger, och
samtliga gånger har orsaken varit ett virus:
svininfluensan (2009), ebolavirus (2013–2016),
poliovirus (2014), zikavirus (2016), ebolavirus

igen (2019), och nu coronavirus. Med anledning
av detta har WHO tagit fram ett dokument där
man pekar ut fler än tio infektionssjukdomar
som anses utgöra allvarliga hot mot
mänskligheten. Sjukdomarna pekas ut för att de
är dödliga, för att de är smittsamma, och för att
vi saknar läkemedel som lindrar sjukdom och
bromsar smittspridning. Samtliga orsakas av
virus.
Pandemin har ökat medvetenheten om att vi
måste ta virusorsakade infektioner på betydligt
större allvar än vi gjort tidigare. Vi har lärt oss
att vi i bästa fall får fram nya vacciner mot ett
pandemiskt och tidigare okänt virus på ett år,
och det tar minst 18 månader innan en stor del
av befolkningen kan vaccineras.
Konsekvenserna behöver inte beskrivas i detalj,
det räcker med att konstatera att de har varit
förödande för folkhälsa, sjukvård, industri,
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kultur, idrott, ekonomi, kort sagt för alla
sektorer av samhället, och inte minst för den
enskilda människan. Frågan vi bör ställa oss är:
är vi nöjda med utfallet eller behöver vi andra
verktyg än de som funnits tillhands eller
utvecklats under pågående pandemi?
Vi anser att det saknats ett viktigt verktyg i den
nationella såväl som i den globala strategin –
effektiva, smittbromsande antivirala läkemedel.
Sådana läkemedel saknas inte bara mot
coronavirus, utan även mot de flesta andra
virusinfektioner som drabbar individer och
samhälle. Sådana läkemedel skulle kunna
användas som tidig behandling vid insjuknande,
men också som effektiv profylax vid utbrott på
våra vårdinrättningar, på alla nivåer från
äldreboende till iva.
Vi är övertygade om att tillgänglighet till
antiviral behandling hade kunnat hejda

pandemin genom att effektivt minska såväl
smittspridning som dödlighet i covid-19. Vi
saknar alltså antivirala läkemedel (och vacciner)
mot hundratals olika virus som orsakar
sjukdomar hos människor. Läkemedel som inte
bara lindrar sjukdom men som också hindrar
smittspridning. Läkemedel som minskar
belastningen på sjuk- och äldrevård och sparar
stora kostnader för samhället, och läkemedel
som kväver nästa virusorsakade pandemi i sin
linda.
Så hur når vi dit? Det ligger dessvärre i sakens
natur att vi inte kan utveckla vacciner mot
okända virus. Vacciner är extremt specifika och
fungerar mot kända virus, så länge de inte
muterar för snabbt. Om vi inte vill vänta 18
månader på utveckling av nya vacciner varje
gång vi drabbas av en ny virusorsakad pandemi,
så behövs ny kunskap, mer engagemang, och
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mer samarbete, det vill säga proaktivt arbete
som leder till att vi bygger upp en arsenal med
högeffektiva, smittbromsande antivirala
läkemedel, och helst med bred effekt mot flera
olika virustyper. Trots vår snabbt ökande
förståelse av hur virus infekterar våra celler,
orsakar sjukdom och smittar mellan människor
så återstår många akilleshälar att upptäcka:
molekylära och cellulära mekanismer som kan
angripas med effektiva och smittbromsande
läkemedel.
Lyckas vi få fram läkemedel mot kända virus, så
är sannolikheten stor att sådana läkemedel även
fungerar mot nya, okända virus. Med tillgång
till fler effektiva, smittbromsande antivirala
läkemedel så kommer vi att stå betydligt bättre
rustade när nya, okända virus kliver över
artbarriären och orsakar utbrott och pandemier
i framtiden.

I dag den 31 januari, ett år efter att Sverige fick
sitt första bekräftade fall av covid-19 önskar vi
alla att pandemin ska vara över. Men vi hoppas
samtidigt att den växande allmänkunskap och
det stora engagemanget som vi sett under årets
gång ska bestå. För om vi ska kunna hantera
nästa viruspandemi med större framgång måste
vi arbeta tillsammans – individer, politiker,
näringsliv, universitet och andra myndigheter.
Inte bara nu och i sviterna av den här
pandemin, utan även i framtiden när vi helst
bara vill glömma och blicka framåt.
BAKGRUND. FÖRENINGEN

Svenska sällskapet för virologi är en ideell
förening som funnits sedan 2009. Våra
medlemmar arbetar på svenska lärosäten och
sjukhus. Vi forskar på olika typer av virus som
infekterar såväl människor som djur. Vår
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målsättning är att bekämpa virusorsakade
infektioner och pandemier.

Marianne Jansson, docent i virologi, Lunds
universitet, styrelseledamot

Företrädare för Svenska sällskapet för virologi:

Michael Lindberg, professor i virologi,
Linnéuniversitetet, styrelseledamot

Jan Albert, professor i smittskydd, särskilt
klinisk virologi, Karolinska institutet,
styrelseledamot
Niklas Arnberg, professor i virologi, Umeå
universitet, styrelseordförande
Mikael Berg, professor i veterinärmedicinsk
virologi, Sveriges lantbruksuniversitet,
styrelseledamot
Tomas Bergström, seniorprofessor i klinisk
mikrobiologi, Göteborgs universitet, medlem
Kristina Broliden, professor i
infektionssjukdomar, Karolinska institutet,
styrelseledamot

Åke Lundkvist, professor i virologi, Uppsala
universitet, styrelseledamot
Johan Nordgren, docent i medicinsk
mikrobiologi, Linköpings universitet,
styrelseledamot
Kristina Nyström, docent i virologi, Göteborgs
universitet, styrelseledamot
Lennart Svensson, professor i molekylär
virologi, Linköpings universitet, Karolinska
institutet, medlem och fd styrelseordförande
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31 Skyndsam
hantering av
krav på negativt
test
Regeringen ska skyndsamt hantera
Folkhälsomyndighetens förslag om att
införa flera krav och rekommendationer
för inresande i Sverige.
Folkhälsomyndighetens förslag, som skickades
till regeringen på fredagen, innefattar bland
annat krav på uppvisande av negativt covid-19test för utländska medborgare som ska in i
Sverige och att svenskar som varit utomlands

testar sig antingen innan hemresa eller på
ankomstdagen.
– Frågan om negativa covidtest är inte ny i sig,
det gäller ju för inresande från Storbritannien
och vi har också diskuterat vilka länder som har
de här varianterna den senaste tiden. Nu har
Folkhälsomyndigheten gjort bedömningen att
det är såpass osäkert vilka som har en utbredd
spridning av mutationerna, och att vi därför
behöver ta ett bredare grepp, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) till DN.
Regeringen har nu i sin tur skickat hemställan
på remiss till Polisen, Kustbevakningen och
Migrationsverket. Beslut väntas kunna fattas på
måndag.
– Det otroligt viktigt att få höra
polismyndighetens bedömning eftersom de
kommer att hantera det här praktiskt. Det är
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också viktigt att vi får tid att titta på undantag i
reglerna som måste till, säger Mikael Damberg.
Han nämner bland annat godtrafik och
arbetspendling som exempel på verksamheter
som på något sätt måste undantas kraven.
Remissvaren från de berörda myndigheterna
ska komma på måndag. Då väntas också EUkommissionen komma med nya
rekommendationer om reserestriktioner.
– Då räknar vi också med att vi ska ha haft tid
att analysera och bearbeta det här, så att vi kan
komma med ett besked, säger Mikael Damberg.
Amanda Dahl
amanda.dahl@dn.se

31 Ett år med
covid-19 i
Sverige. ”Vi ser
möjligen en viss
ljusning nu”
I dag, söndag, är det ett år sedan det
första fallet av det nya coronaviruset
bekräftades i Sverige. Den 20-åriga
kvinnan hade varit i Wuhan i Kina och
isolerades på Länssjukhuset Ryhovs
infektionsklinik i Jönköping.
– Det finns ingen risk för omgivningen i
det här fallet, sade
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Folkhälsomyndighetens Karin Tegmark
Wisell om fallet för ett år sedan.
När kvinnan fick luftvägssymtom tog hon
kontakt med vården. Samtalet skedde torsdagen
den 30 januari, samma dag som
Världshälsoorganisationen WHO utlyste
internationellt hälsonödläge med anledning av
det nya coronaviruset. Dagen efter bekräftade
Folkhälsomyndigheten att kvinnan bar på
smittan.
Vid den tiden hade 213 personer dött av
covid-19 i världen, och över 9 700 var smittade.
Fallet i Jönköping var det andra bekräftade
fallet i Norden. Två dagar tidigare hade ett fall
bekräftats i finska Lappland.
Det fanns ingen risk för vidare smittspridning
från kvinnan i Jönköping, sade både
Folkhälsomyndigheten och det regionala

smittskyddet. Hon hade hanterat situationen
föredömligt och undvikit sociala kontakter efter
sin ankomst till Sverige.
– Som Jönköpingsbo behöver man inte vara
orolig för att smittan sprids, vare sig i
Jönköping eller i Sverige. Det här viruset finns i
Kina, sade Malin Bengnér, ansvarig
smittskyddsläkare i Jönköpings län till DN för
ett år sedan.
Totalt har nu 11 591 personer dött av eller med
covid-19 i Sverige och 4 772 har behövt
intensivvård – den mest krävande och
medicinskt avancerade vården som finns att
tillgå. 566 957, det vill säga omkring 5,5 procent
av Sveriges befolkning, har testat positivt för
covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens senaste
uppdatering.
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Från Wuhan, där viruset uppstod, spred sig
coronaviruset till Europa. Italien blev det första
europeiska landet som drabbades hårt av
smittspridningens konsekvenser. Viruset blev
särskilt förödande i landet på grund av den
stora spridningen i landets sjukvård. Över 200
italienska läkare dog av covid-19 under förra
året.
Men medan svenska myndigheter riktade
blicken mot utbrottet i norra Italien och andra
så kallade ”hotspots” spred sig viruset i det tysta
i stora delar av Europa. Under sportlovsveckan,
då många svenskar reste utomlands, kom
viruset in i Sverige från långt fler håll än från
italienska Lombardiet som myndigheterna var
mest oroade över, har Folkhälsomyndighetens
statsepidemiolog Anders Tegnell sagt i
efterhand.

Den 14 april översteg Sverige 1 000
covidrelaterade dödsfall. Dödligheten i
sjukdomen ökade sedan och blev den tredje
vanligaste dödsorsaken under första halvan av
2020, enligt en rapport från Socialstyrelsen.
Tegnell har lyft fram den stora smittspridningen
på svenska äldreboenden som ett av Sveriges
stora misslyckanden under arbetet med
pandemin. Sverige var också sent ute när det
gäller testningen, vilket förvärrade situationen,
sade han till DN i juli.
Så sent som den 12 januari vårdades 2 832
patienter med covid-19 på sjukhus i Sverige –
fler än någon gång under vårens topp.
Under de senaste veckorna har
smittspridningen minskat snabbt. Förra veckan,
vecka tre, bekräftades 20 procent färre fall av
covid-19 än veckan innan. Vecka två var
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minskningen 27 procent jämfört med årets
första vecka.
Samtidigt drabbas flera länder i Europa nu av
en tredje smittovåg, och de nya mutationerna är
nu så utbredda att Folkhälsomyndigheten vill
införa krav på negativt covid-19-test för alla
utländska medborgare som reser in i Sverige.
– Vi ser möjligen en viss ljusning nu, men det
finns fortfarande flera orosmoln i horisonten,
sade Anders Tegnell i förra veckan.
Amanda Dahl
amanda.dahl@dn.se
FAKTA. VIRUSÅRET 2020

31 januari. Det första svenska covidfallet
bekräftas i Jönköping.

10 mars. Folkhälsomyndigheten meddelar att
det finns ”flera tecken på samhällsspridning” i
Sverige.
11 mars. WHO förklarar att det är en pandemi.
Samma dag sker det första dödsfallet i Sverige.
12 mars. Allmänna sammankomster begränsas
till 500 personer, en ytterligare begränsning till
50 personer görs två veckor senare.
16 mars. Personer över 70 uppmanas att
begränsa sina fysiska kontakter. Dagen efter
övergår universitet och gymnasier till
distansundervisning.
1 april. Allmänna råd för att förhindra
smittspridningen införs, vilka gäller än i dag
med vissa justeringar.
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20 oktober. Skärpta lokala råd införs för första
gången, i Uppsala. Inom två veckor gällde lokala
råd i alla Sveriges regioner.
26 december. Den första leveransen av vaccin
mot covid-19 ankommer till Sverige. Samma
dag påvisas det första fallet av den brittiska
mutationen i landet.

31 Därför hör vi
bättre nu än för
20 år sedan
Lugnare arbetsplatser, färre
öroninfektioner och mindre rökning –
det är tre anledningar till att hörseln
tycks ha förbättrats de senaste 20 åren,
enligt en ny norsk studie.
Studien, där 65 000 personer ingått och som
publiceras i brittiska BMC Public Health, har
tittat på två regelbundna norska hälsoundersökningar, kända som Hunt
(Helseundersøkelsen i Trøndelag). Hunt 2
respektive 4 genomfördes med två decenniers
mellanrum, 1996–98 och 2017–19.
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Forskarna var ute efter att hitta förklaringar till
att människor i västvärlden fått allt bättre
hörsel. Och bland de anledningar som hittas
finns för män bland annat mindre stökiga
arbetsplatser, och för kvinnor färre
öroninfektioner.
Att färre personer röker kan också vara en
faktor till generellt förbättrad hörsel.
– Det finns ett svagt samband mellan rökning
och hörsel som kan tillskrivas ökad risk för
åderförkalkning som påverkar cirkulationen i
hörselsnäckan, säger forskare Bo Engdahl vid
norska FHI (Folkehelseinstituttet).
TT-NTB

31 Vad virusets
arvsmassa
avslöjar om
pandemin
Kartläggningar av arvsmassa hos virus
visar när utbrottet började, hur smittan
spreds över världen och när en ny variant
tar över.
För första gången någonsin kan vi följa
och hantera utvecklingen av en pandemi i
realtid.
I början av december upptäckte brittiska
forskare att något märkligt höll på att hända i
Kent i sydöstra England. Antalet fall av covid-19
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ökade, och en viss variant av coronaviruset sarscov2 som hade upptäckts i september låg
bakom. Det stod snabbt klart att virusvarianten
var mer smittsam, och snart var varianten den
mest spridda i London och södra England. Nu
finns den i fler än 50 länder och den har fått
Sverige att införa inreseförbud från Norge och
Danmark. En liknande smittsam variant från
Sydafrika har också spritt sig över världen.
Storbritannien har lagt mycket resurser på att
kartlägga arvsmassan hos virus från covid-19patienter. Därför är det ingen tillfällighet att
den smittsamma virusvarianten kunde
upptäckas just där.
– Inga andra kartlägger så mycket virus som
Storbritannien, säger Katia Koelle vid
institutionen för biologi på Emory University i
Atlanta i USA.

Att följa hur en smittsam virusvariant sprider
sig och tar över kan vara skrämmande. Men
detta är också första gången i historien som vi
kan följa hur ett virus utvecklas i realtid, medan
en pandemi pågår, eftersom vi aldrig tidigare
har haft tillgång till de verktyg som behövs.
– Vi har haft några mer lokala epidemier de
senaste 10, 15 åren, som chikungunya, zika och
förstås ebola i Västafrika. De satte fart på
utvecklingen av plattformar där forskare öppet
kan dela sina data, säger Katia Koelle.
En sådan plattform är Nextstrain, som DN
tidigare har skrivit om, skapat vid Fred
Hutchinson Cancer Research Center i Seattle i
USA. I Nextstrain använder forskarna
kartläggningar av arvsmassan från virus för att
bygga upp släktträd som visar hur sjukdomar
som influensa, dengue, ebola, zika, mässling och
nu covid-19 utvecklas och sprids.
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– Intresset för detta är stort i hela världen nu.
Zika-viruset var begränsat till tropikerna, och
ebola till Västafrika. Men sars-cov2 berör hela
världen. Om man jämför med
svininfluensapandemin 2009 så stängdes ju till
exempel inte skolor då eftersom den inte
dödade så många människor. Med sars-cov2 är
alla insatser så mycket större eftersom viruset
orsakar mycket mer sjukdom och död, säger
Katia Koelle.
Den 10 januari förra året publicerades den
första kartläggningen av virusets arvsmassa.
Nu, drygt ett år senare, finns arvsmassan för fler
än 260 000 sars-cov2-virus tillgängliga på
offentliga databaser. ”Som med så mycket annat
under denna pandemi saknar det motstycke”, skriver Katia Koelle och hennes kollegor i
veckans nummer av tidskriften Science.

Virusens arvsmassa och hur det har utvecklats
är en ovärderlig källa till kunskap om
pandemin. Små förändringar eller mutationer
kan ske när viruset gör kopior av sig själv eller
överförs från en person till en annan, ungefär
som vid viskleken, när någon hör fel på ett ord
eller en bokstav. En del mutationer, som i fallet
med den brittiska virusvarianten, kan ändra
virusets egenskaper. Men de flesta är så små att
de inte påverkar vare sig hur smittsamt eller
farligt viruset är.
Analyser av de kartlagda virusen visar att
förändringar i sars-cov2 sker i genomsnitt en
gång var elfte dag, skriver forskarna i Science.
Tack vare förändringarna går det att se hur nära
släkt olika virus är med varandra, och även dra
slutsatser om när epidemin började.
– Det vi vet från kartläggningarna är att viruset
hoppade från något djur till människa i
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november 2019, någon gång mellan mitten och
slutet av månaden, säger Katia Koelle.

covid-19 egentligen var. Även här kan virusens
arvsmassa ge svar.

Släktträden kan också användas för att förstå
hur viruset spreds över världen.

– Mönster i data ger en uppskattning av hur
snabbt viruset verkligen spreds i ett område.
Om övervakningen har haft brister, eller om det
har skett förändringar i hur fall rapporteras
eller i antalet tester kan mönstren ändå visa hur
många smittade individer det har funnits i ett
område vid olika tider, säger Katia Koelle.

– Utifrån hur genetiskt lika virus i ett område är
med virus på andra ställen kan vi förstå eller i
alla fall göra mycket bra antaganden om hur
viruset kom dit. Redan tidigt stod det klart att
det på de allra flesta ställen inte bara var vid ett
tillfälle utan flera som viruset introducerades.
Det tyder på att gränserna inte var särskilt hårt
stängda.
En del av de smittade får inga eller mycket
lindriga symtom. Under våren 2020 var det
också många misstänkta fall som inte testades.
Därför är det oklart hur många oupptäckta
smittade det fanns och hur stora utbrotten av

Dessutom, som i Storbritannien och Sydafrika,
visar kartläggningen när en viss variant av
viruset tar över.
– Så vi kan använda kartläggningen för att
identifiera nya varianter och upptäcka om de
sprids snabbare än andra virusstammar.
I Sverige har hittills 95 fall av den brittiska
varianten av viruset hittats, och 29 av dem
saknar koppling till resor till Storbritannien.
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Hur många fler som finns är osäkert eftersom
hela arvsmassan än så länge bara kartläggs hos
en procent av virus från smittade personer.
Ambitionen är att få upp andelen till tio
procent.
Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC
rekommenderar att arvsmassan för minst 500
slumpvis utvalda virus i veckan kartläggs för att
det ska gå att säga hur vanlig en virusvariant,
som står för 2,5 procent av alla fall, är. Det är
nästan dubbelt så många slumpvisa test som
Sverige gör nu, enligt Folkhälsomyndighetens
senaste veckorapport.
Det är tack vare den snabba teknikutvecklingen
de senaste 15 åren som vi nu har tillgång till all
denna detaljkunskap om pandemin.
– Tekniken har verkligen skalats upp. Nu är det
billigt att få fram virusets rna, och det finns

bärbar utrustning som man kan ta med sig till
avlägsna och otillgängliga platser, säger Katia
Koelle.
Även öppna data och internationella
samarbeten är avgörande, menar hon.
– Vi har offentliga databaser där forskare lägger
upp sina data som andra kan använda och
analysera. Det har en enorm betydelse för vår
förmåga att förstå spridningen av sars-cov2 och
hur viruset har anpassat sig. Många
forskargrupper som kan göra kvantitativa
beräkningar och modelleringar saknar expertis
för att kartlägga arvsmassa. När nu kliniker och
laboratorier gör arvsmassan tillgänglig för
andra forskare kan vi samarbeta och
tillsammans göra en samordnad insats för
folkhälsan.
Maria Gunther maria.gunther@dn.se
510
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31 Medel som
ska rengöra
toaletter ofta
värdelösa
Risken är stor att de
toalettrengöringsmedel många svenskar
använder är helt meningslösa och
dessutom skadliga för miljön.
Sveriges Konsumenter har testat ett flertal
rengöringsmedel som säljs i svenska butiker –
och resultatet är nedslående.
– Det var förvånande. Vi trodde att alla skulle
klara av att utföra det jobb de är tillverkade för,

säger Sheri Eklund, projektledare på Sveriges
konsumenter.
Organisationen har testat 16 olika
toalettrengöringsmedel som säljs i svenska
affärer. Testerna ingår i ett projekt som
finansieras av EU:s Konsumentprogram och är
genomförda i ett professionellt labb, där man
har låtit rengöringsmedlet rinna över plattor
preparerade med konstgjort urin.
De allra bästa medlen tog bort nästan all urin,
medan de sämsta knappt tog bort något alls.
Bland bottennappen finns Mr Muscle, Ecover
och Ica Basic.
De medel som får bäst betyg är från Änglamark,
HG och Coop.
Slutsatsen gällande de åtta underkända medlen
är att de har så dålig städeffekt att man lika
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gärna kan nöja sig med toaborsten och skippa
medlet helt.
– Det var väldigt stora skillnader i
rengöringsförmåga. Vissa rengjorde väldigt bra,
medan andra i princip var verkningslösa, säger
Sheri Eklund.
En av fem produkter saknade även korrekt
information om ingredienser, vilket krävs enligt
lag.
Två av produkterna, från tillverkarna Domestos
och Klorin, innehöll klor, vilket Sveriges
Konsumenter avråder från.

Ett generellt tips är att köpa miljömärkta
rengöringsmedel, vilket hälften av de testade
produkterna är, säger Eklund.
Man bör även vara försiktig med att förvara
toalettrengöringsmedel på golvet.
– Det är en av de farligaste kemikalierna du har
i huset, och även om korkarna tycks vara
barnsäkra, så är de egentligen bara
konstruerade så att de ska ta längre tid att
öppna. Så de ska verkligen inte stå inom
räckhåll för barn.
TT

– Klor har skadliga effekter på miljön och kan
medföra hälsorisker. Om det kommer i kontakt
med sura rengöringsmedel kan det skapa
klorgas vilket är väldigt giftigt, säger Sheri
Eklund.
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31 Gravida
uppmanas
stanna inne på
grund av
sopbrand
Botkyrka kommun rekommenderar
gravida, ammande och personer över 70
år i Kagghamra att hålla sig inomhus när
vinden ligger på från sopbranden.
Det är med anledning av sopbranden i
Kagghamra som Botkyrka kommun går ut med
rekommendationerna och de gäller vid höga

partikelhalter i luften, det vill säga när vinden
ligger på från branden.
Sedan tidigare rekommenderas personer med
hjärt-kärlsjukdomar, andningssvårigheter samt
barn upp till 18 år att hålla sig inomhus.
Kommunen uppmanar även dem som bor i
närheten av branden att begränsa sin vistelse
utomhus, samt hålla dörrar och fönster stängda.
Branden i bolaget NMT Think Pinks sopberg
har pågått sedan strax före jul och brandlukten
känns i stora delar av södra Stockholms län. I
mitten av januari hade röken letat sig in i
Stockholms innerstad.
Invånare i kommunen har i veckor försökt få
svar på vad som finns i röken som de andas in.
De vill också veta vad det är som brinner i det
osorterade berget med byggavfall.
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Det har tidigare framkommit att släckvattnet
från sopberget innehöll miljögifter och dioxiner.
Det hemlighölls dock av Botkyrka kommun som
bad brandförsvaret att ta bort informationen
från sin hemsida.
Botkyrka kommun skriver på sin hemsida att
räddningstjänsten bedriver en aktiv insats för
att bekämpa branden sedan vecka 3. Prognosen
är att länge insatsen kommer att pågå i cirka
åtta veckor, uppger kommunen.

bolag ska återvinna. Det ska även bli förbjudet
att avfall flyttas mellan kommuner för att
undkomma tidsgränser.
– Vi måste se till att all avfallshantering sköts på
ett seriöst sätt, säger miljöminister Isabella
Lövin (MP) till TV4 Nyheterna.
DN TT

Efter att branden uppmärksammats har
regeringen nu tagit fram förslag på ändringrar i
flera förordningar för att komma åt fusk och
kriminalitet kring hanteringen av byggavfall,
rapporterar TV4 Nyheterna.
Kommuner ska kunna säkra pengar i pant för
uppstädning om någon försöker smita. Vidare
ska hårdare krav kunna ställas på hur snabbt
515

31 Lap-See Lam.

– 2014 sålde mina föräldrar sin restaurang i
Stockholm, Bamboo garden, som min mormor
och hennes bror öppnade 1978. Jag ville
dokumentera platsen för min egen skull och
hade börjat på Konsthögskolan, där jag kunde
låna en 3D-laserskanner från
arkitekturavdelningen. Men den nya ägaren var
tveksam, så jag vände mig till andra liknande
restauranger. 3D-materialet ligger till grund för
flera av mina verk.

”När mina
föräldrar sålde sin
restaurang föddes
behovet att sätta
kinakrogen i ett
större
sammanhang”

Vad betyder undersökningarna av kinakrogen
för dig?

Flera av dina verk handlar om kinarestauranger.
Hur kommer det sig?

– Både separationen och mina kluvna känslor
för krogen födde behovet av att sätta den i ett
större sammanhang. Det väckte intresset för
historieskrivning, minnesbärande platser och
glappet som uppstår när en kultur betraktas
som konsumtionsobjekt. Jag försöker
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synliggöra betraktarens sätt att se, genom att
regissera blicken och leka med berättarjagen.
Hur ser du på kinarestaurangens estetik?
– Jag har försökt förstå den utifrån ett
historiskt och sociokulturellt perspektiv, och
mindre utifrån en eurocentrisk idé om smak. De
första svenska kinakrogarna följde en
framgångsrik ”modell” och den typiska
kejserliga inredningsstilen kan härledas till
tidiga kinakrogar i USA och Kanada, och
kantonesisk migrationshistoria. Inredningen
både flörtade med en exotiserande Kinabild och
uttryckte kulturell tillhörighet.
Ditt debutverk ”Mother’s tongue” från 2018 är
en videoinstallation, som började som en
mobilapp. Vad var tanken bakom det?
– Den första versionen var ett projekt för
Mossutställningar, med syfte att utforska

gömda historier i staden. Tanken bakom mitt
och filmregissören Wingyee Wus verk var att
förmänskliga Kinakrogen som plats, genom en
fiktiv berättelse om tre generationer arbetare.
Med en mobilapp som verktyg kunde vi spela
med olika nivåer i orienteringen. Betraktaren
rör sig i Stockholm med hjälp av en kartbild,
som berättelsen samtidigt ritar om.
Hur är förhållandet mellan det självupplevda
och fiktion i dina verk?
– Min egen historia är bara en del. Den
konstnärliga bearbetningen innehåller även
research, intervjuer, influenser från annan
konst och kultur – och en stor dos fantasi.
Samarbeten med vänner och familj är viktiga. I
”Phantom banquet” lånar min pappa sin röst till
karaktären ”The singing chef”, som en besökare
beskrev som ”en kantonesisk Morgan
Freeman”!
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”Phantom banquet” är ett vr-verk som utspelar
sig i en restaurang. Hur vill du beskriva det?
– Där korsar jag olika idéer om spöken, som
exempelvis finns i förfädersdyrkan eller tolkats
in i fototekniska missöden, som oskärpa och
skuggor. När jag skannat kinakrogar har jag i
efterhand upptäckt att förbipasserande
människors rörelser skapat oväntade figurer i
materialet. Dessa figurer får liv i berättelsen. I
verket ifrågasätter en tonåring sin mammas
vidskepliga tro, för att sedan dras in i en annan
värld. Det är en berättelse om vår existens, som
kanske kan förstås på ett djupare plan än livets
här och nu-tillvaro.
Vad är ditt förhållande till teknik?
– Jag har inget intresse för nyskapande teknik i
sig, det är själva materialet som lett mig dit. Jag
går därför in i processerna lite motvilligt och

med stor naivitet. Med specifika problem söker
jag experthjälp men grundprincipen är att göra
allt själv i min dator, för jag värdesätter de
oväntade saker som kan ske i processen.
Nu ligger också ”Phantom banquet” på Youtube.
Vad betyder det för dig att alla kan se det
hemma?
– Galerie Nordenhake kom på idén att
tillgängliggöra vr-filmen på nätet för de som
inte kunde besöka utställningen. Jag tycker
mycket om att verket finns på flera platser, även
om kontrollmänniskan i mig föredrar att styra
upplevelsen.
Birgitta Rubin
birgitta.rubin@dn.se
MOTIVERING.
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Lap-See Lams ”Phantom banquet” är en mjukt
sinnesvidgande historia om spöken på en
kinakrog. Vr- tekniken ger hisnande åkningar i
tid och rum, i bästa balans med den
konstnärliga poesin. Alla kan dessutom se
verket på Youtube, med smartmobil och billigt
headset.
LAP-SEE LAM.

Född: 1990.
Bor: Södermalm, Stockholm.
Gör: Konstnär. Arbetar just nu med ”Phantom
banquet” som performance till Fondation
Cartier i Paris, en soloutställning på Trondheim
Kunstmuseum och en grupputställning på
Pinchuk art centre i Kiev.

31 ”Dottern
hörde när vi
hade sex – nu är
hon rädd för att
somna”
Deras dotter blev skrämd när hon hörde
föräldrarna ha sex. Nu har hon fått
sömnproblem och oroar sig ständigt för
att det ska hända igen. Hur kan de göra
dottern lugn – och få sexlivet tillbaka?
? Fråga:

Ser fram emot kulturåret 2021: Sofia Dahléns
bok ”Patient”.
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Jag har en fråga om hur jag och min man ska
förhålla oss till vår elvaåriga dotters rädsla för
att vi ska ha sex.
Vi bor i en liten lägenhet och hennes sovrum är
vägg i vägg med vårt. I höstas började hon få
svårt att sova och jag har suttit med henne i
timme efter timme eftersom hon varit så orolig
på kvällen. Efter många om och men kom det
fram att hon vid något tillfälle hört oss när vi
haft sex. Jag tror att det bara handlade om just
att hon hörde. Det här har hon jagat upp sig
över väldigt mycket och jag har pratat med
henne och lovat att hon inte ska vara med om
det igen.
Nu känns det lite som att hon ligger och väntar
på att vi ska sova samtidigt som hon absolut
inte vill somna sist. Det går ju inte ihop.
Dessutom kan ju inte jag och min man ha något
samliv alls på det här sättet. Visst, det finns

andra rum och tider än sovrummet och kvällen,
men det är verkligen ovanligt att vi är utan
barnen tillsammans hemma och eftersom
lägenheten är liten så hjälper det inte så mycket
om vi går in i vardagsrummet när hon är vaken
och lyssnar efter oss.
Den här kvällen kom hon in och tittade på oss
klockan 23 (vi trodde verkligen att hon sov vid
den tiden, men vi höll inte på med något grövre
än att pussas) och när vi frågade vad hon ville sa
hon att det inte var något och gick och lade sig
igen. Jag hoppas att jag inte låter fientlig mot
min dotter. Jag vill bara att hon ska kunna
slappna av och vi också.
Hur ska vi finna utrymme för vår vuxenrelation? Och hur kan vi ge dottern lugn?
”Trängd mamma”
! Svar:
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Freud kallar detta urscenen, att barn fantiserar
om eller faktiskt ser sina föräldrar ha sex. Han
tänkte sig att barn skulle uppleva det som en
våldsakt av pappan och kopplade det till teorin
om Oidipuskomplexet (Jungs Elektrakomplex
för flickor). Där åtrår barnet sin förälder av
motsatt kön och upplever sin samkönade
förälder som en rival om den åtrådda.

hörde och något som ni inte vill utsätta henne
för igen. Hennes obehag ska alltså inte
förminskas. Men samtidigt är det negativt för
både henne och er att hennes oro börjat
kontrollera er. Oro växer nämligen när den får
näring och att lyda den fungerar som
supergödning.
Att ta till knep för att lugna sig och att undvika
det som skrämmer är vanliga sätt att instinktivt
hantera rädsla. Er dotter kämpar till exempel
för att inte somna före er, för att undvika att ni
ligger. Samtidigt känns det oroligt att vara
vaken längst och voilà så blir kvällarna riktigt
stökiga.

De här teorierna uppehåller vi oss kanske inte
jättemycket vid i dag i psykologin, men rent
existentiellt kan man tolka upplevelsen som en
insikt i att ens föräldrar har en egen relation,
något dolt, som man själv aldrig kan vara del av.
Dessutom är det förstås obehagligt att höra
andra ha sex, särskilt som barn. Och det har
barn rätt att slippa.
För er dotters trygghet och tillit är det viktigt att
hennes obehag bekräftas och att du, som du gör,
försäkrar henne att det var ett misstag att hon

Att be om försäkringar är ett vanligt knep för
barn att lugna oro, som att be en förälder lova
att skrämmande saker inte ska hända.
Problemet med undvikanden, försäkringar och
knep är att de matar ångesten även om de
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funkar i stunden. Utmaningen för en som
förälder är därför att inte gå med i dem. I stället
för att försäkra barn om att inget ont nånsin
kommer att hända, till exempel, ska man trösta
dem med att oro inte är farligt.
Poängen är att hjälpa barnet att möta rädslan
och stanna i den i stället för att undvika den.
Detta är dock lättare sagt än gjort. Oro, rädsla
och ångest har en förmåga att golva oss människor. Och extra svår är den när den drabbar
ens barn. Det sitter så djupt i oss att skydda
dem och deras oro krokar rakt in i vår skyddsinstinkt och omsorg.
Du oroar dig att du låter fientlig mot din dotter.
Det gör du inte, men det är en utmaning att ge
stöd och förståelse utan att låta sig styras av
barnets oro. När man själv har skuldkänslor och
känner att man bidragit till oron är det extra

knivigt. Och då ska gudarna veta att det är svårt
nog annars ändå.
Jag avsäger mig hellre min psykologlegitimation
än förespråkar att man ska låta rädda barn ligga
ensamma på kvällarna. Men ni måste gradvis
styra upp detta. När det gäller ert sexliv ser jag
det som relativt enkelt (alltså relativt). Dels kan
hon lära sig att alltid knacka innan hon går in i
ert sovrum. För att utestänga ljud kan hon
använda hörlurar med lugnande ljud (det finns
mjuka hörlurar som man kan sova med).
Samtidigt behöver hon lära sig leva med tanken
på att ni faktiskt ligger. Annars finns det risk att
den här nojan sticker i väg.
Därför tycker jag att ni kan sträva efter att vara
fysiska (men förstås inte sexuella) när hon är
med. Kramas och pussas, håll handen och stryk
varandra över ryggen även om hon upplever det
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som obehagligt. Var också noga med att inte
försäkra henne om att ni ska undvika att ha sex.
Kontentan är att vara förebilder genom att låta
det skina igenom att sex är en källa till glädje
och njutning mellan er, även om det inte är
något hon nånsin ska ta del av. Det finns helt
enkelt delar av er relation som hon inte är en del
av och det måste hon acceptera. Jag avstår
därmed råd kring lunchsex och att pröva
duschen med strilande vatten. Alla behöver få
plats i er lilla lägenhet – både er dotter och er
vuxna relation.
Hur kan ni då hjälpa henne att somna utan att
ligga där timtals? Jag föreslår att ni lägger upp
en plan tillsammans med er flicka. Kan hon
vänja sig vid att du tittar in först var femte och
sen var tionde minut efter nattningen? Kan
nattlampa hjälpa? Tips om sånt hon kan tänka
på och fantisera om i stället för att haka upp sig

i orosmoln? Hjälper det att lyssna på nåt i
hörlurarna? Var vaksam på det kontrollerande
när ni planerar för kvällarna. Hon ska inte
känna sig trygg i att ni inte har sex, hon ska
känna sig trygg i att ni är hennes trygga vuxna
trots att ni också är sexuella varelser.
PS: Går det här inte att styra upp utifrån de här
råden tycker jag att ni ska vända er till en
psykolog för barn inom primärvården, knuten
till er vårdcentral. Är det något vi är bra på nu
för tiden så är det barns rädslor och ett fåtal
besök kan göra hela skillnaden.
Malin Bergström
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31 Det svenska
klassamhället
blir brutalt
synligt under
pandemin

”Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och
politiken i det 21:a århundradet”

Budskapet i Katalys tegelsten ”Klass i
Sverige” är kristallklart: Sverige är ett
klassamhälle med växande klyftor och en
krisande välfärdsstat. Men
arbetarklassen röstar mer höger än
vänster jämfört med rekordåren. Hur
kan det komma sig? Leonidas Aretakis
begrundar politikens paradoxer.

Sen kom pandemin.

Red. Daniel Suhonen, Göran Therborn och
Jesper Weithz Arkiv förlag/Katalys, 752 sidor
”Sverige är ett klassamhälle. Och?”
Det undrade näringslivets tankesmedja Timbro
för ett par år sedan, när deras fackliga nemesis
Katalys inledde sitt stora forskningsprogram om
klass.

Vården prövades hårt och led brist på ivaplatser, skyddsutrustning och utbildad personal.
Medan vårdbolagen i Stockholms innerstad
blixttestade rika som ville åka på helgresor låg
testningen i fattiga kransorter långt efter. Och
trots att pandemin visade vilka yrken som är
samhällsviktiga så var myndigheternas strategi
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dålig på att värna dem. De har i stället smickrat
den övre medelklassen med tal om egenansvar
och hemjobb, medan landets arbetare bor
trångt, åker kollektivt och sällan kan
zoomjobba.

Boken heter ”Klass i Sverige” och bland alla
stapeldiagram, procentsatser och listor med
kvadratpunkter finns i grova drag följande
berättelse:

Resultatet är lika nedslående som förutsägbart.
I den första vågen hade 72 procent av de döda
låg eller medellåg inkomst (CES, 2020:10), och
här finns också svaret på den inledande frågan.
Klassamhället dödar.
Nu har Katalys samlat sin forskning i en
imponerande kloss på 752 sidor, möjligen med
inspiration från Thomas Pikettys tegelstenar,
och chefen Daniel Suhonen har förstås upprepat
siffran flera gånger. När marxister frågar ”Hur
lång är din?” så syftar de i regel på varandras
klassbok.

Jo, Sverige är ännu ett klassamhälle. På fyrtio år
har arbetarklassen dock krympt från två
tredjedelar till hälften av de förvärvsarbetande,
medan resten är tjänstemän (41 procent) och
företagare (10 procent). Arbetarna är
fortfarande flest, de anser sig i regel vara
arbetare och ligger ideologiskt till vänster. De är
alltså inte särskilt glada över att de rikaste drar
ifrån, men samtidigt har lågutbildade arbetare –
likt småföretagare och lågutbildade chefer –
konservativa böjelser som högern kan vädja till,
bland annat i frågor om brottslighet och
invandring. En sådan strategi blir förstås lättare
om partierna samlas kring mitten i ekonomiska
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frågor, varför knegarna i allt mindre
utsträckning röstar vänster.

koalitionerna. I senaste valet röstade var fjärde
LO-medlem på SD.

Så varför vill inte arbetarklassens favoritparti
Socialdemokraterna mobilisera den?

De konservativa och liberala klassberättelserna
har alltså likheter. Båda ställer en urban allians
av utbildade och rasifierade mot en vit,
konservativ glesbygd. Här finns en öppning för
arbetarrörelsens största parti att tilltala knegare
av alla kulörer, men för att inte skrämma bort
mittenväljare avstår man den enda fråga man
verkligen äger.

Nog är det märkligt, när alla andra gärna pratar
klass. Från konservativt håll hörs ständigt att
den bildade storstadseliten ser ner på
glesbygdens arbetare, i synnerhet i samtalet om
Donald Trumps valseger 2016, samtidigt som
analysen noga undviker materiella frågor om
arbetsvillkor och välfärd. Lätt då för liberaler att
påpeka att arbetarklassen till stor del är
rasifierad och urban, och därför inte luras av
högerns ihåliga försök att prata klass. Högerns
väljarbas är därför alltjämt höginkomsttagare.
Vad den liberala analysen missar är att delar av
arbetarklassen faktiskt har fått det tuffare och
därför har lockats in i de högerpopulistiska

I en fascinerande analys av det senaste
riksdagsvalet bryter Enna Gerin ner sossarnas
minskade knegarstöd i siffror. Från att
vänsterrösta (S+V) stabilt runt 70 procent
mellan 1956 och 1994 ledsnar arbetarna snabbt
och ligger sedan 2010 runt 50 procent. Det stora
tappet kom alltså långt innan SD:s
valframgångar, flyktinghösten, och annat som
rör modeskalan gal-tan, som mäter auktoritära
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och liberala värderingar. Sossarna tappade bort
knegarna på egen hand.
Så vad hände på 90-talet? Jo, efter högeråren
vann vänstersidan en jordskredsseger 1994 med
ett starkt mandat för att återställa
välfärdsstaten – men lät bli. Sossarna hade svalt
hallonsaften om ”den enda vägen”, såg nu
staten som ett problem, och pratade om
livspussel och valfrihet i stället för välfärd åt
alla.
Det ligger mycket i denna analys, som är
återkommande i boken. Samtidigt är den
påfallande idealistisk, alltså inriktad på strategi
och språkbruk, när boken i övrigt är så rotad i
det materiella.
Man anar en pust från vänstertänkaren Chantal
Mouffe, som i brist på en organiserad
arbetarklass hoppas på karismatiska populister

som manar fram massrörelser ovanifrån genom
samlande retorik. Men varför gör inte
arbetarklassen själv uppror i stället för att vänta
på order från Stefan Löfven? Något måste ju ha
hänt utanför sossarnas partikansli också, så
vad? Här vore komparativa studier över
arbetarklassens kris i fler länder upplysande.
Leder dämpad klassretorik till minskat
klassröstande, eller ligger mellanskiktens
växande andel bakom båda två?
Boken ger dock det vi slarvigt kallar
”medelklassen” en hel del uppmärksamhet, och
på var och varannan sida citeras sociologen Erik
Olin Wright som gick bort för två år sen. Hans
livsverk gick ut på att peta in mellanskikten i
den marxistiska klassmodellen, där samhällets
centrala dragkamp står mellan bourgeoisie och
proletariat om lönenivåerna. Efter världskrigen
växte det fram ett skikt som också säljer sitt
527

arbete, men som samtidigt är mer utbildad och
självständig. Detta ”motsägelsefulla” skikt
vacklar därför mellan vänster och höger, vilket
har skapat en klappjakt om deras röstsedlar.
Sociologen Göran Therborn har länge
argumenterat för att medelklassen är nyckeln
till klasskampen i det tjugoförsta århundradet.
Denna är nämligen betydligt stökigare än vad
som märks i debatten, och i ett spännande
kapitel visar ekonomhistorikern Lovisa
Broström från Göteborgs universitet hur delar
av den är på väg att proletariseras.
Hon beskriver hur många yrken
(sjuksköterskor, poliser, lärare, jurister) tvingas
lägga allt mer tid på att göra sin verksamhet
mer mätbar så att andra (politiker, konsulter)
kan bedöma hur väl de uppnår sina mål. Denna
horisontella klasskamp har för vissa grupper
tagit bort det som gav dem yrkesstolthet,

nämligen expertrollen och autonomin, och de
blir därför mer mottagliga för radikala budskap.
Särskilt som de påfallande ofta jobbar i det
offentligas tjänst och direkt påverkas av
nedskärningar och privatiseringar.
Se bara på hur kampen mot marknadsskolan
inte främst leds av föräldrar med barn i
eftersatta skolor eller vänsterpolitiker, utan av
lärare och rektorer på ”skoltwitter”. Kanske är
detta bara början på en framtida allians mellan
arbetarklassen och medelklassens mer pressade
delar, som anar baksidorna av Sveriges ökade
samhällsklyftor – och vilka som profiterar på
dem.
Boken är härligt spretig om än lite för fastlåst i
Sverige, och för att komma från en facklig
tankesmedja är den märkligt tyst om facken.
Men det centrala budskapet är kristallklart och
ovedersägligt: Sverige är ett klassamhälle med
528

växande klyftor och en krisande välfärdsstat.
Trots att arbetarklassen har riskerat livet för att
bära oss hemmajobbare genom ännu en kris, så
betalar den åter dyrast. Nog kan den politiseras
igen, ifall någon känner sig hågad.
Leonidas Aretakis
leonidas.aretakis@dn.se

31 Skräcken för
att åldras i
Sverige
USA har just fått en 78-årig president.
Det skulle aldrig hända här. ”Vi
ickegamla tycker att äldre är gulliga, men
tror inte att de kan lära oss något”,
skriver Andrev Walden.
Jag är rädd för att bli gammal. Mest för att jag
inte vill dö men också för att jag är svensk. Det
där med döden kan väl sorteras till de statistiskt
förankrade rädslorna – av de omkring 107
miljarder människor som hittills gått på jorden
har inte en enda överlevt hög ålder – medan
rädslan för att bli gammal just här är otydligare.
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Den kan till och med vara obefogad men rädslor
behöver ju sällan befogenhet för att brusa och
bära sig åt.
Jag vet att det finns studier som visar att
Sverige är en av de bästa platserna i världen att
åldras på, att vi har demokratiskt fördelad
omsorg och bussar som niger omtänksamt vid
hållplatserna, men rädslan för den svenska
ålderdomen handlar om något annat. Jag är
rädd att det ligger någonting i de äldres klagan
om svenskens ovilja att betrakta gamla
människor som … ja, människor.
Ungdomskulten är så ursinnigt stark här. Eller
om det är en mittlivskult (som jag är för
långsiktigt ängslig för att njuta av)? Någon
ålderdomskult finns i alla fall inte. Här är hög
ålder låg status.

Vi, de ickegamla, tror gärna att vi gillar gamla
människor för att vi blir varma när en 108-årig
bloggare säger något lakoniskt i radio. Eller när
en 87-åring har solglasögon i Melodifestivalen.
Men vi gillar dem som vi gillar katter på
internet. Vi förväntar oss inte att de ska lära oss
någonting men det är gulligt när de beter sig
som människor.
Jag undrar i alla fall om rädslan för att åldras
hade varit svagare om jag levt någon
annanstans.
I skrivande stund svärs USA:s 46:e president in.
Han är 78 år gammal. Han ersätter en 74-åring.
Det skulle aldrig hända i Sverige. Både Joe
Biden och Donald Trump är äldre än någon
svensk statsminister varit ens vid frånträdet
(rekordhållaren Carl Johan Thyselius var 72 år
när han 1884 lämnade posten som Sveriges
förste ofrälse statsminister). Jag säger inte att
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det är vad USA behöver, bara att det säger
någonting om amerikanernas syn på gamla
människor: att de inte nödvändigtvis är
förbrukade och att de i första hand betraktas
som individer – förmögna att leda (eller slå
sönder) ett land.
Men det har inte så mycket med aktning att
göra, amerikanerna ligger i själva verket nära en
internationell botten i fråga om respekt för de
äldre och det tycks snarare handla om en mer
utkavlad myndighetsålder. Det är som att även
gamla amerikaner betraktas som vuxna
människor. Och att de som vuxna människor
åtnjuter någonting som liknar 44-åringens
frihet att i första hand vara någonting annat än
sin ålder.
Joe Biden är äldre än 348 av Sveriges 349
riksdagsledamöter. Genomsnittsåldern i den
svenska riksdagen är 45,1 år. Den 116:e

amerikanska kongressen hade vid tillträdet
2019 en genomsnittsålder på 57,6 år i
representanthuset och 62,9 år i senaten. Här i
Sverige lyckas vi inte längre pressa oss över 50strecket ens i ”Stjärnorna på slottet” (49,2).
Vi befinner oss väldigt långt från antikens
Sparta där bara män som fyllt 60 år kunde bli
invalda i den högsta rådsförsamlingen,
gerusian. Och det var inte för att
lakedaimonerna tyckte att skrynkliga
människor var gulliga.
Men de 28 geronterna i Sparta behövde sällan
ta beslut om en värld de inte kände igen. På den
tiden förändrades ju samhället så långsamt att
medborgarna mest åldrades i skinnet. En läkare
som vid 30 års ålder kunde blanda en brygd mot
vikande erektion behövde knappast
vidareutbilda sig för att göra detsamma vid 60.
Det hände förstås att nya rön drog genom
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världen men om det plötsligt skulle vara
rovfågelsperma i brygden dröjde det åtminstone
några hundra år innan det plötsligt skulle vara
något annat. Kunskapen devalverades långsamt
och den som hade levt länge var i någon mån
alltid rik.

inte helt säker på vad det betyder och vi är bara
marginellt sämre än många andra ”moderna”
länder men man hör ju att det är dåligt. USA är
12:a från slutet på samma lista medan Japan är
sämst i världen. Bara 7 procent av japanerna
respekterar de medborgare som fyllt 70 år. Det
trodde man inte. Men patriarkala strukturer och
konservativa värderingar tycks inte isolera de
äldre mot de yngres förakt när hjulen snurrar.
Och det har de gjort. Japan moderniserades så
sent och så forcerat att landet fick namnge en
särskild sorts under. Det japanska.

Det tycks vara just förändringstakten i ett
samhälle som reglerar synen på gamla
människor. När takten ökar faller de äldres
status och det är väl egentligen inte så konstigt
– i bondesamhället hade de yngre mycket
praktiskt att lära av en 70-åring medan dagens
70-åringar i praktiken kan vara som nyanlända
invandrare från en avlägsen kultur.
När det kommer till respekt för de äldre är
Sverige det fjärde sämsta landet i världen, enligt
en studie från World values survey. Ungefär 20
procent av svenskarna ser på människor över 70
år med respekt. Det är hemskt! Tror jag! Jag är

Samtidigt verkar de ha tröttnat på barnen
också. De fortplantar sig inte. 2012 passerade
soluppgångens land en alldeles egen brytpunkt
när försäljningen av vuxenblöjor för första
gången gick om försäljningen av bebisblöjor.
Det är som att japanerna bara vill vara i mitten
av livet. Lite som svenskarna. Fast svenskare.
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En studie av 400 miljoner tryckta ord från
västvärlden spårade vändpunkten för när
åldrande började betraktas som någonting
dåligt till år 1880. Skiftet hade alltså mycket
med den industriella revolutionen att göra. Och
kanske lite med den begynnande nationalismen
– de äldres roll som kunskapsbärare vattnades
rimligen ur när språk och sedvänjor centraliserades och standardiserades för att
strömlinjeforma arbetskraften till
nationalstaternas fabriker.
Svenskarna var sena på industrialiseringsbollen
men så fort den kom i rullning började vi
springa snabbt. Och vi hittade en ny själ i
framåtrörelsen. Världens modernaste land är så
modernt att inte ens de nationalkonservativa
skyggar för att bygga en identitet kring
folkhemmet – en period där vi befann oss i ett
fullständigt uppror mot det gamla landet.

När jag skriver den här texten stannar jag gång
på gång upp och tänker på populärhistorikern
Fredrik Lindström och den folkbildande
enmansföreställning han turnerade med i slutet
av 00-talet. ”Svenskar är också människor”
kallade han den. Jag minns att jag lämnade
salongen omtumlad av den tes Lindström hade
drivit till en sanning: att den svenska självbilden
– landet lagom – är falsk eftersom svensken i
själva verket är extrem.
Bäst minns jag flanellografen han använde för
att visa vår internationella tätposition på två
axlar: individualism och förändringstakt.
Svensken är som besatt av sig själv och av
förnyelse, förklarade Lindström. Hen omfamnar
allt nytt och kastar allt gammalt överbord.
Jag ringer Fredrik Lindström, 57, för att fråga
om han i egenskap av svensk folksjälskännare
tror på ett samband mellan vår nästan
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patologiska modernitet och de äldres låga
status.
– Absolut, det finns ju en väldig logik där, säger
Fredrik Lindström (och jag hade väl egentligen
inte väntat mig något annat).
Blir människor fortfarande förvånade när du
berättar om svenskens extrema olagomhet?
– Det tror jag! Det finns väl ingen extremist som
ser sig själv i spegeln på morgonen och tänker
att där står en extremist. Det kanske hänger
ihop med den evolutionära hemligheten bakom
människans framgång som art: vår enorma
anpassningsbarhet.
Och svensken är så förtjust i anpassning att hon
nästan letar efter nya saker att anpassa sig till?
– Exakt. Att vara adaptiv och möta varje
situation förutsättningslöst, det har blivit en

svensk dygd. Ska du spåra rötterna till det får
du gå tillbaka till tiden för den sista storsvälten
och utvandringsvågen till Amerika, när
svensken är fattig och tvungen att släppa taget
om det traditionella för att överleva. Så
småningom tar sig det där in i den svenska
identiteten. Dessutom går ju ett stort
framtidståg under andra hälften av 1800-talet
med järnväg, elektricitet, telefoni,
stadsplanering, standardisering av
metersystem, vaccin.
Men det tåget går ju inte bara här?
– Nej, men här blir resan i sig en identitet. I ett
historiskt perspektiv är det nästan bättre att
vara ett fattigt land när framtidståget går
eftersom man inte har någonting att förlora på
förändring och …
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Fredrik Lindström har mycket att säga om det
här och han talar snabbt. 250 ord i minuten
ungefär. Citaten ovan är så hårt beskurna att det
tangerar ett övergrepp men vi måste fram till
frågan om varför just Sverige, med Lindströms
ord, blivit ”världens kanske mest
generationssegregerade land”. Och kanske
närmar vi oss kärnan när han börjar tala om
kombinationen av vår forcerade
förändringsvilja och vår ovanligt starka
individualism.
– I tidigare samhällen bygger vuxenhet på
ansvar, ”nu är du vuxen och anförtrodd att
vakta kolmilan”, i dag går vi egna vägar och
måste leta efter andra attribut för att känna oss
vuxna. Och då blir det viktigare att differentiera
sig från sina föräldrar, tror jag. Så länge jag äter
samma mat eller delar samma värderingar har
jag liksom inte blivit vuxen. Det är en del av vår

nutida kultur att man ska göra uppror mot sina
föräldrar. Det är en del av individualismen.
Det är som att svensken befinner sig i ett
kroniskt tonårsuppror?
– Ja! Det är faktiskt väldigt tacksamt att
jämföra svenskar med tonåringar. Dels för att
du har denna förväntan på att vara ung och
adaptiv, dels för den särskilda relationen vi har
till staten. Den är oerhört tonårsmässig. Den
bygger väl på statsindividualismen som i en vid
mening ligger till grund för den svenska
modellen, där den starka staten hjälper dig att
själv forma ett individualistiskt liv med hjälp av
studielån och annat. Du lever förhållandevis
fritt och kan bedriva dina egna roliga projekt
och om någonting skiter sig så är staten ditt
skyddsnät, liksom föräldern till en tonåring som
vill att mamma och pappa ska skicka pengar för
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att ett pass har supits bort någonstans vid
Medelhavet.

Tror du att den svenska förändringskulten
kommer hålla i sig eller ser du någon tendens
till inbromsning?

Man kanske kan bygga ut liknelsen till att
svensken befinner sig i en skattefinansierad
kronisk tonårsrevolt?
– Det kan man väl verkligen göra.
Då är det kanske inte så konstigt att de äldres
status är låg här?
– Nej. Har du en nation som bygger sin identitet
på förändring kommer du få en stark fokus på
de unga och adaptiva medan de äldre kommer
att betraktas som värdelösa. Alla förändringar,
även de goda, har en kostnad men kostnaden
finns aldrig med i den svenska ekvationen. Där
brister vi.

– Om du tittar på SD och de nykonservativa
stämningarna finns det väl en tydlig tendens att
titta bakåt där. Men då kanske man inte tittar så
långt tillbaka utan nöjer sig med att fästa
blicken någonstans i mitten av 1900-talet. Man
vill ju inte tillbaka till storsvält och det helvetet.
Men förbi rivningsvågen förstås. Plocka
russinen ur kakan mellan 1870 och 1970. Lite
hyfs och lugn på gatorna och lite kärnfamilj och
kanske en hemmafru? Men då får man ju inte gå
så långt tillbaka för hemmafrun är ju en produkt
av det borgerliga samhället.
Kan du själv känna en ängslan för att bli
gammal i det här landet?
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– Ja, det kan jag nog känna. Men jag har redan
accepterat den eremittillvaro jag har att se fram
emot. Jag har väl liksom Hjalmar Söderberg
tyckt att det är skönt att bli gammal av olika
skäl. Jag lever redan utanför den här sociala
medier-världen och jag försöker att inte delta i
det höga tempo som präglar samhället i övrigt.
Så jag är rädd men förberedd. Samtidigt är jag
ju en premierad person eftersom jag betraktas
som en kuf man kan vända sig till om man vill
veta någonting om Gustav Vasa eller hur man
använder en vindruvssax eller titulation på
1800-talet. Det finns en kuriosaroll för mig.
När Fredrik Lindström säger ordet ”roll” blir jag
lite kall för det är väl just där min egen ängslan
gror. Måste jag hitta en roll för att värdesäkra
min status som gamling i det här landet?

Uzbekistan, Georgien eller Azerbajdzjan. Men
jag vill inte bo någon annanstans. (Inte i
antikens Sparta heller.) Jag vill bara bo här.
Även om priset för att bo i världens modernaste
land tycks vara en förhöjd risk för att bli lite
genomskinlig med åren. Jag kan inte riktigt se
det hända men jag antar att det händer ändå.
I Sverige flyter ju de flesta gamla, liksom
förskolebarnen i sina reflexvästar, ihop till en
organism. De blir ”våra äldre”. En grupp vi
måste ”värna om”. Inte som vi värnar om
förskolebarnen men som vi värnar om torsken,
ålen och hälleflundran. Några får man döda.
Jag har verkligen inga åsikter om den svenska
coronastrategin men vi kan väl enas om att
dödstalen har varit besynnerligt lättsmälta. Och
att spartanerna skulle haft en del invändningar.

Jag kunde ju flytta till något land med
världsledande respekt för de äldre. Som
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Vi är i alla fall den hittills äldsta versionen av
mänskligheten. Medelåldern har aldrig varit
högre i toppen av näringskedjan och det måste
väl vara värt någonting. Även om vi också är den
ensammaste versionen av mänskligheten.
Men all förändring har en kostnad, som en kuf
sade en gång.
Andrev Walden

31
Språkkrönika:
Lunchen har
tagit middagens
plats
År 1991 började jag en skrivarkurs på
folkhögskola. Begreppet folkhögskola har
kanske något flummigt över sig, men på skolan
fanns en sträng rektor. Möjligen berodde det på
att skolan drevs av en nykterhetsrörelse. Man
fick absolut inte ha jackan på sig i matsalen, och
rektorn markerade bestämt att ”här äter vi
minsann inte lunch klockan tolv, utan middag”.
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Han hade förstås en poäng. Mellan förmiddag
och eftermiddag är det ju middagstid. Ordet
middag har funnits i svenskan ända sedan
1300-talet, och kommer av
fornsvenskans miþdagher, som betyder ’mitt på
dagen’.
Ordet har gett upphov till en mängd uttryck
som har att göra med tiden från cirka klockan
tolv och några timmar framåt; vi sover middag
någon gång när solen står som högst och talar
bildligt om livets middagshöjd, som infaller i
mitten av våra liv. Hälsningsfrasen ”god
middag!” hör man rätt sällan i dag, men om den
används är det när eftermiddagen tar vid efter
förmiddagen.
Middag har ju också länge använts om dagens
huvudmåltid. Och för det mesta intogs denna
just vid tolvsnåret. Den måltid – eller de
måltider – som dukades fram senare på dagen

hade lite olika namn i olika landsändar. Och de
lever fortfarande kvar i viss mån.
Aftonvard kallades den mat som serverades
någon gång mellan tre och sex på
eftermiddagen, medan den föda som förtärdes
före sängdags kallades nattvard, utan sakral
biton. Med tiden fick den i stället namn som
kvällsvard, kvällsmål och kvällsmat.
I Svenska Akademiens ordbok, SAOB, förklaras
att middagen numera ofta intas ”efter
arbetstidens slut”. Enligt SAOB används ordet i
denna bemärkelse i synnerhet av
”medelklassen” och ”högre sociala skikt”.
Finare folk har ätit rejäla skrovmål sent ända
sedan 1700-talet, då borgerskapet antog franska
vanor. Men i dag brukas ju middag i samma
sena betydelse av såväl arbetarklass som fattiga
folkhögskoleungar.
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Det ord som har trängt undan middagen för
mittpådagenmaten är i stället lunch, som tog
vägen in i svenskan via engelskan i mitten av
1800-talet.
Den svenska nykterhetsrörelsen har rötter från
samma tid, men det var knappast därför som
rektorn klängde kvar vid middag och vägrade ta
lunchen i munnen. Något starkare än mjölk fick
vi hur som helst inte att dricka till skolmaten.
Maria Arnstad
maria@spraktidningen.se

31 Björn
Wiman: Därför
åker vi pulka
över våra egna
gravar
Inte bara Sverige har svenska pulkadebatter.
Strax före Förintelsens minnesdag i veckan
rapporterade BBC om pulkarace och kälkåkning
på sluttningarna i nazisternas före detta
koncentrationsläger Buchenwald där många av
de 56 000 personer som mördades i lägret
ligger begravda. I Tyskland är det ett lagbrott
som kan bestraffas med böter att störa ”de
dödas frid”.
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I Sverige har de senaste veckornas debatt i
kombination med avskräckande skyltar drivit
pulkafolket på flykten från Skogskyrkogården i
Stockholm. Almhöjden, en av stadens mest
sublima platser, vilar i vacker vinterfrid när jag
passerar för att göra honnör till både pappa och
farmor som huserar i den närbelägna
minneslunden.
Ändå finns det skäl att fråga sig varför debatten
kring pulkaåkning på kyrkogårdarna blev så
hätsk just i år. I Tyskland förklarar man
invasionen av illegala kälkfantaster med hjälp
av coronapandemin: när de vanliga platserna
för vintersport i Thüringen är stängda flockas
folk i stället på de utförslöpor som finns
tillgängliga. Också i Sverige är det lätt att tänka
sig att det starka intresset för friluftsliv på
kyrkogården hänger samman med bristen på

andra, ”vanliga” vinteraktiviteter (shopping,
weekendresor och mer shopping).
Jag har dock svårt att komma från misstanken
att både själva kälkåkningen och den
uppblossande vreden i dess spår har ytterligare
en orsak. Att susa nedför en backe är en av de
mest sorglösa aktiviteter människan kan ägna
sig åt, men den har likväl en lika allvarlig som
grundläggande förutsättning: snö.
Och denna blir allt ovanligare. Är det orimligt
att tänka sig att det är därför som södra
Stockholms pulkaåkare har blivit allt djärvare i
sin jakt på nya habitat? Lite som när träden
skjuter skott före sin död åker vi pulka på den
sista snön nedför apokalypsens brant? Det låter
kanske långsökt, men man ska inte underskatta
hur människors beteende förändras i takt med
nya klimatologiska villkor – se hur barnen
började med nya lekar på nya platser när snön
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och isen lade sig över Europa under den så
kallade Lilla istiden på 1500-talet.
Snö har alltid framkallat särskilda känslor hos
människan. Det gäller också bristen på den. De
vita flingorna representerar, som Mats Ekdahl
påpekade i sin utmärkta bok ”Snö” från förra
året, också en känsla av hemmahörighet och
mening. Utan snö berövas livet för många av oss
en grundläggande trygghet.
Det finns ett begrepp för detta: ”solastalgi”.
Termen står för ”psykisk eller existentiell
smärta som orsakats av förändringar i miljön”
och myntades 2003 av en australisk forskare
som studerade effekterna av långvarig torka och
storskalig gruvdrift och kom i kontakt med den
särskilda sorts sorg och längtan som folk
upplevde när deras landskap förvandlades. Man
kanske kunde kalla det för ”klimatnostalgi”,
men till skillnad från nostalgins smärta, som

orsakas av att man flyttar i tid eller rum,
uppkommer solastalgi när man stannar kvar.
Och medan nostalgin ofta kan lindras genom att
man återvänder, tenderar solastalgin att vara
oåterkallelig.
På så sätt liknar solastalgin – som författaren
Robert McFarlane skriver i sin bok ”Underland”
– en modern variant av det tyska unheimlich,
där en välkänd plats inte längre går att känna
igen på grund av klimatförändringar eller
miljöförstöring. Hemtrakten blir obehagligt
”ohemlik” eller ohemtrevlig för sina invånare.
Den tidigare statsministern Carl Bildt gav under
det dystopiska regnandet tidigare i år ett
klockrent prov på solastalgi: ”Förr fanns det
både vinter och sol. Nu finns det inget”, skrev
han i ett modstulet inlägg på Twitter.
Vad Bildt inte skrev var att klimatförändringens
solastalgi har sina orsaker. Ett av de stora
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fossilbolag som Carl Bildt suttit i styrelsen för,
Lundin Energy, fick i veckan ett stort antal av de
tillstånd som den norska staten delar ut för att
leta efter olja i Arktis, samtidigt som förlusten
av is accelererar i linje med klimatpanelen
IPCC:s värstascenario och de så kallade
zombiebränderna efter sommarens hetta i
Sibirien fortsätter under snötäcket, trots kyla på
50 minusgrader.
I en artikel i New York Magazine – förtjänstfullt
översatt till svenska i Expressen – skrev den
amerikanske författaren David Wallace-Wells
nyligen om hur klimatomställningen både går
långsammare än den borde och samtidigt
svindlande mycket fortare än vi föreställde oss
bara för ett år sedan. Precis som många andra
konstaterar Wallace-Wells att FN:s 1,5
gradersmål nu är i stort sett ouppnåeligt och att
vi endast med mångdubblade ansträngningar

kommer att kunna hålla uppvärmningen under
2 grader. Men om den pågående omställningen
fortsätter finns en chans, menar Wallace-Wells,
att undvika de allra värsta katastrofscenarierna
och genomföra en anpassning av våra
samhällen till ett varmare och mer
människofientligt klimat.
Wallace-Wells är inte ensam om att börja tala
om hur klimatanpassningen kommer att bli en
allt viktigare del av en framtid där utsläppen
visserligen minskar men inte i den takt som
krävs för att säkerställa trygghet för alla
människor på jorden. Författaren Elizabeth
Kolbert skriver i sin nya bok ”Under a white
sky” om hur vi i den rika delen av världen
kommer att lägga allt större resurser på att
anpassa samhället så att våra liv upprätthåller
någon form av normalitet. På delar av södra
halvklotet kommer detta inte att vara möjligt.
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Där blir uppvärmningen ”en total katastrof”.
Klimatanpassning, understryker Elizabeth
Kolbert, sker alltid på ”ett sluttande plan”.
Liksom, för övrigt, pulkaåkning.
Denna helg har snön lagt sig som ett tröstande
täcke över både Skogskyrkogården och sorgen
över en förlorad värld som aldrig mer blir
densamma. Jorden är varmare än den varit på
12 000 år, det vill säga den tidsperiod som
omfattar utvecklingen av mänsklighetens
civilisation. Vi befinner oss, bokstavligen, i
okänd terräng. 2020 var det varmaste året som
har uppmätts, men å andra sidan ett av de
kallaste som vi och våra barn kommer att få
uppleva i framtiden.
Kanske inte så konstigt att vi kör snowracer
över våra egna gravar.
Björn Wiman bjorn.wiman@dn.se

01 Ledare: Vaccinet
måste också nå
utvecklingsländerna
Coronapandemin har tillfogat den rika världen skador
som få hade kunnat drömma om för ett år sedan. Då
hette det fortfarande att det nya viruset främst var en
fara för länder med ”svaga sjukvårdssystem”.
I både USA och Europa har covid-19 nu kostat mer än
400 000 människor livet. Ekonomierna tvingades till
en tvärbromsning förra våren. De går åter på halvfart
efter att pandemins andra och tredje våg har svept in.
När vaccinerna nu äntligen är på väg att bli verklighet
plågas produktion och leveranser av stora problem.
Bara en del av de doser som utlovats förväntas de
närmaste månaderna.
För såväl USA:s nye president som EU-ledarna lär det
vara lätt att känna att de har fullt upp med det egna.
Ändå är det så att Washington och Bryssel måste växla
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upp arbetet för att vaccinet ska bli tillgängligt för
människor i Afrika och Latinamerika, Syd- och
Sydöstasien.
Hittills har de rika länder som är hem för 1 miljard av
jordens befolkning bokat 4 miljarder doser vaccin.
Endast 625 miljoner doser har satts av till låg- och
medelinkomstländer med en flera gånger större
befolkning. I Europa och USA hoppas vi ha vaccinerat
färdigt till hösten. I stora delar av det globala syd
förväntas processen ta flera år.
Det handlar inte bara om ett moraliskt imperativ att se
till att vaccinerna görs tillgängliga. Det ligger också i de
rika ländernas eget intresse.
För det första handlar det om smittspridning. De
senaste månaderna har vi tvingats lära oss om farorna
med mutationer av coronaviruset. Den brittiska
varianten har visat sig mer smittsam och förmodas
ligga bakom den tilltagande spridningen i flera länder.
I Sydafrika och Brasilien har andra oroande typer
identifierats.

Ju större delar av världen där viruset tillåts att härja
fritt, desto större risk för nya mutationer. Som WHOchefen Tedros Adhanom Ghebreyesus flera gånger har
konstaterat så är ”ingen säker innan alla är säkra”.
För det andra handlar det om ekonomi. Utan vacciner
tvingas länder gå på halvfart, antingen på grund av
nedstängningar eller för att människor själva väljer att
hålla sig hemma.
På grund av sämre förmåga att hålla hushåll och
företag under armarna har låg- och
medelinkomstländernas ekonomier drabbats särskilt
hårt. IMF beräknar att i USA kommer pandemin fram
till 2022 att ha resulterat i ett bnp-bortfall på drygt 1,5
procent. I Europa på strax över 2 procent. I Afrika,
Latinamerika och Asien – Kina och Japan borträknat –
överstiger siffran 6 procent.
En svag återhämtning i utvecklingsländerna slår också
mot oss, i form av nedtryckt efterfrågan för våra
exportföretag, visar WHO i en ny rapport.
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Till det kan läggas de risker för skuldkriser som skapas
av den höga belåning många fattiga länder tvingats till
under pandemin. Sådana kan skapa svallvågor som
träffar också finansmarknaderna i Europa och USA.

De borde vara en självklarhet att de pengar som läggs
på projektet betraktas som en god investering.
DN 1/2 2021

Sist men inte minst finns en geopolitisk dimension att
ta hänsyn till. Efter andra världskriget tog USA ansvar
för att bygga upp viktiga delar av Västeuropa och
Östasien. Det skapade goodwill gentemot Washington
och tilltro till kapitalismen och demokratin.
Tar inte EU och USA sitt ansvar nu så kommer Peking
och Moskva att nyttja varje öppning till
vaccindiplomati, för att skapa beroendeförhållanden
och för att stärka bilden av sina auktoritära system.
Den så kallade Covax-alliansen som syftar till att ge
fattiga länder tillgång till vaccin beräknas sakna 26
miljarder dollar för att fullgöra sitt uppdrag. USA valde
under Donald Trumps tid som president att inte ens
ansluta sig.
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01 Jag borde ha frågat
farfar om när han
försvann i den
vietnamesiska
djungeln
Varje gång en gammal människa dör slocknar
ett litet universum. Och det kan aldrig vara
”dags” för ett universum att slockna.
Farfar dog häromveckan. Det där viruset tog honom.
Jag kände honom inte så bra. Vi träffades bara en
gång, några dagar sommaren 2002 när jag flög över
havet för att ta farväl av min farmor som låg för döden.
Henne träffade jag också bara en gång. Samma gång.
Jag var för ung då för att förstå hur många frågor jag
en dag skulle ha. Och när jag förstod hade han som
blev kvar i huset i Tucson, Arizona, redan fått en
sjukdom som tog hans minnen. Sedan kom en annan
och tog hans liv.

Sorgen är inte stor men jag kan känna draget från
deras oberättade historier som en väldigt fysisk köld.
Nästan allt gick förlorat i avgrunden mellan de grova
dragen. Jag vet inte så mycket mer än att hon växte
upp i Hamburg, överlevde eldstormen och födde två
barn i tredje rikets ruiner innan hon träffade
marinsoldaten som min far lärde sig att kalla far och
som jag kallar farfar. Och att hon följde med honom till
en öken på andra sidan havet. Inget av det som hände
på den här sidan ville hon prata om men jag borde ha
tjatat och burit mig åt.
Inte för att jag tror att hon hade släppt taget om de
stora hemligheterna – hennes barn vädjade in i det
sista om att få veta varifrån de kom – men jag försökte
inte ens rädda de små.
Jag borde ha frågat honom också. Om allt möjligt men
kanske mest om den där gången när han försvann efter
ett bakhåll i den vietnamesiska djungeln och hittades
några månader senare i en by på gränsen till
Kambodja. Det är de grova dragen, däremellan en
avgrund. Han ville inte prata om det och nu är
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historien förintad. Det retar mig att den sortens
tystnad ens är tillåten. Det borde vara förbjudet att
försvinna i djungler och sedan vägra prata om det.

Historien är ju det enda som entropin inte rår på och vi
är det enda djuret som behärskar historieämnet. Vi har
liksom överlistat döden.

Det låg en medalj i en byrålåda i hallen. Jag råkade se
den och jag pekade.

Så skrev jag här inne men där ute slarvar jag och låter
döden vinna. Jag lyckas inte ens hålla liv i de små
trådar jag själv är satt att vakta.

”What is that?”
”That’s nothing.”
”OK.”
OK? Journalist har jag aldrig varit, bara kallat mig. Jag
tycker inte om att ställa frågor och det är lite olyckligt
för frågorna är ju historiens nycklar och historien är
allt. Tror jag?
På senare år har jag ofta hört mig själv tänka att
historien är det enda som skänker världen mening. Jag
har till och med skrivit det i tidningen: att i ett
universum där alla strukturer envisas med att
upplösas, där allt bara dör hela tiden, måste väl
historien vara det närmaste vi kommer en poäng?

”Tänk alla livsöden, alla drömmar, alla hela system av
släktskap och vänskap och kärlek och förhoppningar
som går förlorade när människor som levt helt
oformulerade liv försvinner”, skrev författaren Therese
Bohman för något år sedan i sitt förord till den
nytryckta dubbelutgåvan av Annie Ernauxs romaner
”Min far” och ”Kvinnan”.
Jag har gått och nynnat på den meningen. Det finns
något hisnande i tanken på att ett litet universum
slocknar varje gång en människa dör. Och det gör de ju
hela tiden. Varje minut dör över hundra människor
och en förkrossande majoritet av deras berättelser ska
bara dröja kvar som en krusning på ytan i en liten pöl
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av anhöriga – för att sedan upplösas i ingenting när
pölen torkar ut.

by och ö för att hitta och arkivera över 50 000
historier.

Nästan alla historier går förlorade. Undantagen kallar
vi historien.

Det är vackert. Inte alldeles olikt den svenska
stormningen av de äldres köksbord under första halvan
av 1900-talet, när folkminnesarkiven blev till. I dag
vårdas den svenska uppgiften av ungefär sju
heltidstjänster och jag befarar att ingen av dem hade
haft tid att ringa min farfar åt mig.

Det är inte klokt att ansvaret för alla dessa
oformulerade historier fortfarande lämnas i lekmäns
händer. Som mina. Jag är inte mogen att vakta små
universum. Jag kan nätt och jämnt hålla liv i en
krukväxt. Det borde finnas en myndighet. Ett
övergripande ansvar. Det är en slö tanke men den är
inte vansinnig.
I januari 2020 sjösattes ett ambitiöst projekt i
Grekland med syfte att rädda de äldres muntliga
berättelser (och sysselsätta de yngre). Den nybildade
organisationen Istorima, privat men icke
vinstdrivande, ska utbilda 1 500 unga greker i
tillvaratagandets metodologi. De första insatsstyrkorna
skickades redan under våren till Peloponnesos och
Attika. Under fyra år ska samlarna besöka varje stad,

I skrivande stund får jag veta att Lars Norén är död.
Det där viruset tog honom också. Han blev 76 år
gammal. Det är för lite. Men han hade knappast funnit
sig i att dö 20 år äldre heller. Han avskydde idén om
att någon kunde var lagom gammal för att dö, att det
kunde ”vara dags”, eftersom varje människa som dör
tar en väv av samband och historier med sig.
”När de som minns oss dör, det är då vi dör på riktigt”,
säger Norén i ett klipp som rullar på nyheterna nu. Jag
antar att han menade att när en hundraåring dör så
dör också någon annan på riktigt. Och den döden är
det aldrig ”dags för”.
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Det lär dröja länge innan Norén dör på riktigt. Farfar
Phil Jones däremot. Han har nog inte mycket tid kvar.
Andrev Walden

01 Astra Zeneca lovar
utöka sina leveranser
till EU
Astra Zeneca kommer att leverera 9 miljoner
fler doser vaccin mot covid-19 till EU under
första kvartalet jämfört med vad
läkemedelsjätten uppgav förra veckan.
Beskedet är ett ”gott tecken”, enligt Sveriges
vaccinsamordnare Richard Bergström.
– Sedan får vi se om de räcker, säger han till
DN.
Totalt ska därmed 40 miljoner doser av Astra Zenecas
vaccin levereras under årets tre första månader. Det är
fortfarande mindre än hälften än den ursprungliga
överenskommelsen.
I augusti slöt Astra Zeneca kontrakt med EUkommissionen om att leverera totalt 400 miljoner
vaccindoser. Minst 100 miljoner av dessa skulle
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komma under årets första kvartal, enligt uppgifter från
en EU-tjänsteman med insyn i kontraktet till DN.
Läkemedelsföretaget kommer även att inleda sina
leveranser till EU en vecka tidigare än planerat, skriver
Ursula von der Leyen vidare på Twitter. Det framgår
dock inte vilken dag som vaccinet ska komma –
leveranserna ut till unionens medlemsländer var redan
tidigare planerade till om omkring en vecka.
Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström säger
att beskedet är bra, men betonar att Astra Zeneca ändå
är långt ifrån det som först utlovades. Samtidigt ser
han de nio miljoner doserna som ett gott tecken på att
bolaget anstränger sig.
– Sedan får vi se om de räcker, säger han till DN.
Flera samtal har hållits mellan företrädare för Astra
Zeneca och EU:s vaccinstyrelse om leveranserna den
senaste veckan. Ytterligare ett möte är planerat till
måndagen.

– Vi vill ha svar på varför vi inte kan få doser från
Storbritannien, vi vet att de brittiska anläggningarna
jobbar för högtryck. Vi vill även ha svar på hur de
jobbar i USA, det är minst en anläggning för aktiva
substanser där som nämns i kontraktet.
Tyskland och Frankrike har hotat med rättsliga
åtgärder om Astra Zeneca inte lever upp till kontraktet,
men Richard Bergström tycker att sådana utspel kan
vänta – i stället bör fokus ligga på att få fram vaccin.
– Kontrakt och ersättning kan vi dividera om sedan.
De minskade leveranserna från Astra Zeneca
efterföljdes i veckan av ett mer eller mindre öppet bråk
mellan parterna. EU-kommissionen menar att
företaget inte levererar som önskat från alla de
produktionsanläggningar som nämns i kontraktet.
Kommissionen pekat bland annat på att
Storbritanniens leveranser inte minskats likt de till EU
och att landet får förtur till doser från brittiska
anläggningar.
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– Astra Zeneca måste leverera vad de har lovat, sade
hälsokommissionär Stella Kyriakides i onsdags.

baserat resultaten från yngre deltagare i de kliniska
studierna samt erfarenheter från andra vaccin.

Astra Zenecas vd Pascal Soriot menar att företaget visst
lever upp till vad de lovat och säger att det gör allt i sin
makt för att skala upp produktionen.

Folkhälsomyndigheten väntas komma med
rekommendationer om huruvida vaccinet ska ges till
äldre i Sverige eller inte.

– Vi har gjort något ingen trodde var möjligt för nio
månader sedan. Nu när vi gjort det omöjliga så tas det
för givet. Vi arbetar hårt och vi kan inte göra mycket
mer. Vi ska inleda våra leveranser till EU, men det är
inte lika mycket som vi hoppades på, sade han på
fredagen.

Marit Sundberg
marit.sundberg@dn.se
Amanda Dahl
amanda.dahl@dn.se

Astra Zenecas vaccin godkändes för användning inom
EU och Sverige i fredags. Godkännandet gäller för
vaccinering av alla som är 18 år och äldre.
EU:s läkemedelsmyndighet EMA skrev i beslutet att
det inte finns tillräckligt med underlag för att fastställa
vaccinets effektivitet på personer över 55 år. EMA
förutsätter dock att det har en effekt även på äldre,
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01 Vaccinfusk kan ha
skett i flera regioner

människor fuskar med systemet och försöker gå vid
sidan om, det är inte okej, säger Damberg till TV4
Nyheterna.

En sammanställning av lokala medier visar att
det förekommer misstänkt fusk och
felprioriteringar när det gäller vaccination mot
covid-19 i minst nio av landets regioner,
rapporterar TV4 Nyheterna.

TT

– Det är väldigt osolidariskt. Man blir upprörd över att
vissa tar sig friheter på andra människors bekostnad,
säger inrikesminister Mikael Damberg (S) till kanalen.
Under veckan framkom det att chefer inom
äldreomsorgen i Eskilstuna kommun har gett vaccin
till icke-prioriterade anhöriga före personal. Och i
Halmstad har ett tiotal chefer i hemvårdsförvaltningen
fått överblivna doser och därmed gått före de som
jobbar inom äldrevården.
– Det här är ju en vaccination som äntligen börjar ljusa
upp inte minst våra äldres framtidsutsikter. Att då
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elektronik och böcker, säger Åsa Blomberg, marknadsoch kommunikationschef på Myrorna.

01 Folk skänker mer än
vad återvinningen kan
ta emot

På återvinningscentralerna i Görväln, Löt och Tyresö
är all insamling av inredning stoppad, liksom på Sätra
återvinningscentral där man däremot tar emot
textilier. Myrorna har haft ett stort försäljningstapp i
sina elva butiker i länet under pandemin.

Flera återvinningar i Stockholm tar just nu inte
emot saker för återbruk. Myrornas
försäljningstapp gör att man inte längre kan ta
emot allt som folk vill ge bort.
– Vi försöker styra insamlingen efter
efterfrågan, säger Åsa Blomberg, marknadsoch kommunikationschef på Myrorna.
Det rekordstora inflödet av saker på Stockholms
återvinningscentraler på grund av coronapandemins
källarrensningar har nått en maxgräns. Myrorna som
har insamling vid tio återvinningscentraler har tvingats
pausa verksamheten på flera ställen.
– Vi har tills vidare pausat insamlingen på fyra
återvinningscentraler i länet, och på vissa andra tar vi
inte emot allt som vi brukar göra, till exempel

– Kundflödet in i våra butiker är ju otroligt decimerat,
vissa perioder har vi tappat 50 procent av
försäljningen. Vi försöker styra insamlingen efter
efterfrågan just nu. Om inte folk vill eller kan köpa så
kan vi tyvärr inte heller lagerhålla sakerna, säger Åsa
Blomberg.
Konsekvensen syns tydligt vid flera
återvinningsstationer där saker lämnas i högar utanför
containrar och behållare.
– Vi har problem med folk som dumpar sakerna
utanför återvinningarna. När man har sorterat vill man
gärna bli av med det. Men då blir det ju skräp och det
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innebär bara kostnader för oss. Pengar som skulle
kunna gå till välgörenhet i stället, säger Åsa Blomberg.
Myrorna håller nu alla boxar i länet öppna för
inlämning och alla butiker tar också emot saker. När
insamlingen kan starta som vanligt igen beror på hur
pandemin utvecklas.
– Det är jättebra att folk vill lämna till återbruk men vi
ber ödmjukast att de sparar det hemma tills vi får
avsättning för det igen, säger Åsa Blomberg.
Stockholm Vatten och Avfall, som ansvarar för
återvinningscentralerna, har startat webbtjänsten
Returfynd, där intresserade kan boka och hämta saker
på Roslagstulls återbruk.

01 Många
högpresterande unga
kvinnor drabbas av
långvariga symtom
Emma Borgström, 39, har inte kunnat återgå
till ett normalt liv sedan hon insjuknade i
covid-19 i mars. Hon är en av de långtidssjuka
unga högpresterande kvinnor som tycks bli allt
fler, enligt covidmottagningarna.
– Jag var frisk och cyklade flera mil till jobbet
tidigare, i dag orkar jag knappt stå upp, säger
hon.

Jessica Ritzén
jessica.ritzen@dn.se

– Nej, nu ser jag pennan dubbelt. Det gör mig alldeles
yr, säger Emma Borgström, 39, och gömmer ansiktet
bakom luggen.
Optikern och KI-forskaren Jan Johansson lyfter fram
ytterligare ett häfte med text.
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– Läs det här, säger han och ger henne samtidigt ett
par stora glasögon med gult glas.

flera av våra långtidssjuka där nästan 90 procent av de
som besöker oss är kvinnor, säger hon bekymmersamt.

– Det känns bättre. Men jag ser nästan ut som han i
”Beck”. Grannen var det va? säger hon och skrattar
orkeslöst.

Symtomen är flera och varierar från patient till patient.
Men under de senaste månaderna har allt flera av
Husläkarmottagningens patienter, med fler än tolv
veckors symtom av covid-19, rapporterat att även
synen försämrats, förklarar Pia Lindberg och Jan
Johansson.

Runt hennes handled sitter en pulsklocka. Den lilla
displayen visar att pulsen sjunker i samband med att
Emmas blick slutar flacka. Intill henne sitter
sjuksköterskan Pia Lindberg som tyst bevakar pilotundersökningen som hittills utförts på tolv patienter
på husläkarmottagningen i Tyresö.
Det var i maj förra året som mottagningen öppnade sin
rehabilitering för coronapatienter i samarbete med
Tyresö Rehab. På mottagningen ses nu män och
kvinnor i alla åldrar. Men majoriteten av dem är unga,
tidigare friska kvinnor, enligt Pia Lindberg.
Precis som Emma Borgström.
– Emmas vilopuls ligger på 120, en normal vuxens
ligger på 55 till 80 slag per minut. Vi ser det här bland

– Det är ett elände att endast gå in i en matbutik med
grälla inredningar och saker som pockar på
uppmärksamheten, säger Jan Johansson.
Av de över 60 återkommande patienterna har cirka 40
procent nämnt att de drabbats av synförändringar,
enligt mottagningens egeninsamlade data.
– Vi har kommit överens om att göra en
pilotundersökning för att se vad det är för typ av
avvikelser och hur ofta det verkar förekomma, säger
Jan Johansson.
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Han ber Emma att läsa upp bokstäver på den nedersta
raden på nytt.
– Jag ser bokstäverna men det är som att jag inte kan
fokusera blicken längre och det gör mig alldeles
illamående, säger hon.
Optikern förklarar att han hoppas på att kunna
använda informationen inom covid-forskningen.
– Vi har ingen aning om varför detta sker. De siffror
som husläkarmottagningen samlar in är ännu ej
publicerat material men som vi förhoppningsvis ska
kunna forska på, säger han.
Emma Borgström lutar sig bakåt i stolen och blundar.
Sedan mars har hon tvingats byta ut vardagen på
kontoret till otaliga besök på olika vårdmottagningar.
Dagarna som tidigare bestod av blommönster och
lekfullt skapande i yrket som designer är sedan tio
månader borta.

Hon beskriver ett liv före och efter corona, där tillvaron
i dag delvis är en kamp mot utmattning och
hjärntrötthet. De två barnens röster är för intensiva –
Emma säger att hon bara vill fly ensam till ett hus i
skogen.
– Det känns som att huvudet ska explodera vid minsta
rörelse och ljud.
I slutet av mars insjuknade hon i influensasymtom. De
gick aldrig över och några veckor senare drabbades
Emma plötsligt av kraftig andnöd.
Efter ett samtal med en sjuksköterska via 1177 stod
ambulansen utanför hennes dörr i Nacka.
Liksom flera andra nekades hon testning av covid-19. I
stället mätte man syresättningen som var tillräckligt
god för att Emma Borgström skulle kunna återvända
hem nästa dag. Men febern, andningssvårigheterna
och smärtan i lungorna försvann inte.
Efter ett flertal besök på akuten och vårdcentralen blev
hon remitterad till den multidisciplinära mottagningen
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för långtidssjuka i covid-19 på Karolinska
universitetssjukhuset. Där diagnosticerade en läkare
henne med långtidssymtom i covid-19.
– Det var ingen som tog mig på allvar. Jag var därför
tvungen att länge fortsätta arbeta halvliggandes från
min soffa. Men i december blev jag äntligen
sjukskriven, säger hon.
DN har tidigare rapporterat att Socialstyrelsen har
infört en ny diagnoskod för att kartlägga de
långtidssjukskrivna i covid-19, där finns nu ett par
hundra patienter i registret.
Men exakt hur många som är långtidssjuka i covid-19
är det ingen som vet. De multidisciplinära
mottagningarna som tar emot patienter med
långtidssymtom av covid-19 vittnar om ett stort antal
remitteringar från primärvården.
Karolinska universitetssjukhuset i Solna och
Vrinnevisjukhuset i Norrköping har två mottagningar
som startade före sommaren och som följer upp

patienter som varit inlagda på covid-IVA och andra
akutavdelningar på sjukhusen.
Nu har man även börjat utreda patienter som haft en
mildare variant men inte tillfrisknat.
– Bland långtidssjuka ser vi en helt annan grupp
jämfört med den vi såg på Iva. Det är främst kvinnor i
ung ålder mellan 25 till 45. Det klassiska är att de har
varit väldigt friska och högpresterande mitt i livet,
säger Judith Bruchfeld som är överläkare på
Karolinska universitetssjukhusets covidklinik.
Judith Bruchfeld förklarar att de inte vet varför just
denna grupp är drabbad.
– Men vi kan se att dessa människor är jättesjuka, det
är tragiskt, säger hon.
Flera patienter beskriver hjärtklappning som kommer
från minsta rörelse.
– De tycks ha utvecklat ett tillstånd som heter POTS
som är vanligare hos kvinnor än män. Det är en
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påverkan på det autonoma nervsystemet som vi ännu
inte vet hur den uppstår. Men man kan säga att lugn
och ro-systemet är irriterat och reagerar alldeles för
kraftfullt.

Emma Borgström har svårt att ta sig upp ur stolen
efter dagens undersökning på Husläkarmottagningen i
Tyresö. Hon blir vanligtvis sängliggande efter en
timme av koncentration, berättar hon.

Kvinnor har ofta en större benägenhet till att utveckla
POTS och det brukar drabba främst åldersgrupper
mellan 20 till 40 år, menar Judith Bruchfeld.

För hennes del fortsätter den nya vardagen som består
av diverse utredningar, medicinsk yoga och
sjukgymnastik. Inom kort kan hon få veta om hon
utvecklat POTS genom undersökningarna på
Karolinska universitetssjukhuset.

– Att långtidssjuka drabbas av detta är dock en hypotes
som vi söker om etiktillstånd för att forska om. Den
här gruppen har dock större problem med att syresätta
sig än vid vanlig POTS, säger hon.
Likt det multidisciplinära forskningsprojektet på
Karolinska pågår flertalet studier om förekomst av
långvariga symtom efter covid-19. Men ännu finns
inget bot eller behandling för de långtidssjuka.
– Vi ser att en del blir bättre över tid och vi hoppas
snart på att kunna erbjuda en mer riktad behandling,
säger Judith Bruchfeld.

– Förhoppningsvis kan jag även träna upp
ögonmotoriken. De här blåa glasögonen är inte de
vackraste, men de hjälper mig ändå att slappna av. Jag
ger aldrig upp, säger hon.
Johanna Sundbeck
johanna.sundbeck@dn.se

Fakta. POTS
POTS (Postural ortostatisk takykardi syndrom) är en
dysfunktion i det autonoma nervsystemet som
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kännetecknas av ortostatisk intolerans. Det innebär att
kroppen inte kan anpassa sig till upprätt ställning och
då sägs man ha en ortostatisk intolerans.
POTS är ett komplext tillstånd som påverkar kroppen
på många olika sätt. Sjukdomen kan ge onormalt hög
puls, hjärtklappning, illamående, huvudvärk,
konditionsnedsättning och trötthet. Både män och
kvinnor, samt även barn, kan drabbas, men kvinnor är
överrepresenterade.

Källa: Internetmedicin, Läkartidningen och Statens
beredning för social och medicinsk utvärdering, SBU

150 000
Det finns i dag inga uppgifter om hur många personer i
Sverige som drabbats av långvariga symtom efter
covid-19. Men enligt en undersökning från Novus som
publicerades i september kan det vara så många som
150 000 personer.

Judith Bruchfeld, överläkare på Karolinska
universitetssjukhusets covidklinik, menar att flera av
de långtidssjuka patienterna de har tagit emot på den
multidisciplinära kliniken kan ha utvecklat POTS, men
detta är något som utreds.
Långvariga symtom efter covid-19 som har rapporteras
är bland annat trötthet, andfåddhet, försämrat
luktsinne, bröstsmärtor, försämrad livs- kvalitet,
ångest, depression och även kroppsliga funktioner
såsom försämrad lungfunktion.
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01 ”Kan vara smartare
att vaccinera unga
först”
Coronapandemin har satt forskarsamhället i
världens fokus. Men hur har det varit att stå i
mitt i stormen? Vad har vi lärt oss om viruset –
och vilka frågor kvarstår? DN har pratat med
tre experter från tre olika lärosäten.

– Många var övertygade om att viruset inte var
farligare än en influensa. Jag upplevde att det fanns ett
slags åsiktskorridor i politiken och sociala medier. Det
hade varit mycket bättre med en dialog.
Situationen påverkade Joacim Rocklöv på ett
personligt plan.
– Det har varit svårt. Jag har känt mig uppgiven
ibland.

Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi och
folkhälsa vid Umeå universitet.

Smittspridningen under hösten blev större än vad
Folkhälsomyndigheten förutspådde – och ligger mer i
linje med vad Rocklöv befarat.

För den 41-åriga epidemiologen har det senaste året
varit omvälvande. Han var en av 22 forskare som skrev
under ett debattinlägg om att Sverige borde byta
strategi i våras.

Han anser att två saker felbedömdes. Dels trodde
många att viruset spreds snabbare än vad det gjorde,
dels bedömde man att dödsrisken var lägre än vad den
var.

Artikeln satte i gång en hätsk debatt i den akademiska
världen. På ena sidan de som höll med, på den andra
de som ansåg att regeringen gjorde rätt som inte vidtog
fler åtgärder.

En förklaring till att spridningen gick långsammare
kan vara att personer är olika smittsamma. Studier
pekar på att bara 8 procent av de smittade står för hela

561

60 procent av spridningen. En majoritet, 70 procent,
förde inte sjukdomen vidare alls.
– Det finns faktorer bakom detta som vi inte har fått
svar på.
En annan fråga är hur viruset sprids. Enligt Rocklöv
verkar det vara ett mellanting mellan en dropp- och
luftburen smitta. I dåligt ventilerade rum kan det
färdas relativt långt, men i andra sammanhang gör det
inte det.
– Hade den varit helt luftburet så hade smittan spridits
jättesnabbt, så det är inte sannolikt inte.
Tom Britton, professor i matematisk statistik
vid Stockholms universitet.
Matematikern från Stockholm har gått från att föra en
oansenlig tillvaro till att bli intervjuad i världsmedier
som CNN och The New York Times.

– Jag har skrivit drygt 100 vetenskapliga artiklar och
aldrig blivit uppringd av en journalist. Nu hör fem eller
fler reportrar av sig varje dag.
Tom Britton blev känd i våras för sina modeller för
smittspridning. Han bedömde att Stockholm skulle nå
en flockimmunitet redan i maj. Uträkningen blev en
stor nyhet och spriddes runt om i världen på grund av
det stora intresset för Sveriges strategi.
Men han hade fel. Viruset hade spridits betydligt
långsammare än vad han hade räknat med. Under
hösten sköljde en andra våg över Sverige.
– Jag insåg att modellen var fel i våras, när en första
antikroppsstudie visade att 7,3 procent hade varit
sjuka. Jag hade beräknat att siffran skulle vara cirka 20
procent.
Det finns två frågor som han tycker är intressanta
framöver. En är hur stor inverkan Sveriges
restriktioner har, om de är tillräckliga för att stoppa
spridningen.
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En annan sak är vilka som är smartast att vaccinera.
Här står två intressen mot varandra, menar han.
Antingen kan man vaccinera riskgrupper, alltså äldre
personer, och på sätt rädda dem från att fara illa.
Ett annat alternativ är att ge sprutan till de som driver
smittspridningen – unga och sociala människor. På så
sätt skulle man snabbare uppnå en flockimmunitet i
samhället.
– Eftersom de som är sociala smittar fler än de som
inte träffar så många människor, uppstår en
flockimmunitet tidigare om de vaccineras först.
Soo Aleman, docent vid Karolinska institutet
och överläkare vid enheten för
infektionssjukdomar vid Karolinska
universitetssjukhuset.
Den 50-åriga docenten är överläkare på en enhet som
behandlar personer med covid-19. Hon är även med i
en styrgrupp som bestämmer vilka vetenskapliga

studier som får göras på patienterna på
infektionsavdelningarna.
– Sedan i våras fick vi in 150 studieförfrågningar, vilket
är fantastiskt. Vi måste säga nej till en del av dem, och
det är svårt, eftersom de bara vill bidra.
Läkarna stod tidigt inför en svår utmaning: Hur skulle
de behandla en farlig sjukdom som de knappt visste
någonting om?
– Vi såg ju att folk dog. Men det fanns ingen stark
evidens för vad som fungerade. Skulle vi då behandla
med läkemedel, utifrån den lilla kunskap vi hade?
I dag har det kommit många studier om vilka
behandlingsmetoder som fungerar bäst på sjukdomen,
och covidpatienter skrivs ut betydligt snabbare från
intensivvårdsavdelningar än i våras.
– I början visste vi ingenting om att många fick
blodproppar, men nu får alla blodförtunnande medel
för att motverka det.
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Hon beklagar att det uppstått en schism med stundtals
hårda toner mellan vissa forskare och
Folkhälsomyndigheten.
– I stället för att det vetenskapliga samhället är bas och
referens, har det i vissa fall blivit en motpol mot
myndigheterna. Det hade varit mycket bättre med en
dialog.
En obesvarad fråga som uppehåller henne är varför
vissa personer har problem långt efter att de varit
sjuka.
– En del som hade milda symtom i början har fått
problem långt senare. Det kan vara allt ifrån att man
har svårt att springa, till mer invalidiserande symtom.

01 4 vårdmässiga
framsteg under
pandemin
Coronaviruset har påverkat vården på ett sätt
som kan ge ekon i decennier. DN listar fyra
områden där pandemin gjort den bättre rustad
inför framtiden.
1 Testning
När coronaviruset spreds i våras var det många som
imponerades av Sydkoreas omfattande testning. I
särskilda drive through-stationer kunde landets
befolkning kontrollera om de bar på viruset.

John Falkirk
john.falkirk@dn.se

Men det var inte första gången som den asiatiska
nationen behövt hantera en farlig smitta. För sex år
sedan drabbades Sydkorea av en stor spridning av
mers, en annan dödlig virussjukdom. Och eftersom
mers påminner om covid-19 kunde myndigheterna
använda testinfrastrukturen som de hade byggt upp.
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I dag anses landet vara ett av de främsta exemplen på
hur man kan mota en virusepidemi på ett effektivt sätt.
Över 60 gånger så många människor har dött i Sverige
som i Sydkorea.
Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi vid Umeå
universitet, tror att Sverige kan få användning av den
testkapacitet som vi sent omsider skaffat oss även i
framtiden.
– Testningen kommer att vara användbar i olika
vårdsammanhang. Till exempel kan snabba
antigenstest mot olika sjukdomar vara perfekta i
triageringen (när allvarlighetsgraden bedöms på
patienter, reds anm).
2 Vårdsäkerhet och beredskap
Ett av de största tillkortakommandena med Sveriges
pandemihantering har varit bristen på skyddsmaterial
och läkemedel, enligt Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap.

När spridningen var som störst fanns det bland annat
för få ansiktsmasker och för lite narkosmedel i flera
regioner. På sina håll fick läkarna improvisera – och
covidpatienterna gavs sömnmedelscocktails som
kunde ge både hallucinationer och mardrömmar.
Dan Eliasson, dåvarande generaldirektör för MSB, tror
att vi kommer att vara bättre beredda om vi skulle
hamna i en liknande situation i framtidem.
– Coronapandemin visar att vi inte har tillräckligt med
skyddsutrustning och medicin, sa han till DN tidigare i
höstas.
Myndighetschefen får medhåll från Joacim Rocklöv,
som tar det ett steg längre.
– Jag tror att vi också kan få ett helt nytt, systematiskt
säkerhetstänk kring hur vi håller vårdpersonal och
patienter friska. Till exempel om man är osäker på vad
en patient bär på för sjukdom, så kan personalen
använda ansiktsmask.
3 Digitalisering och hemvård
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Likt mycket annat har vården flyttat ut på nätet i år. De
digitala vårdbesöken har ökat explosionsartat i flera
regioner.

Enligt henne gör vården i hemmet också patienterna
mer uppmärksamma – eftersom de behöver hålla koll
på sina egna värden i högre utsträckning.

Denna utveckling var på gång redan före pandemin.
Den skedde dels med privata vårdbolag som Kry och
Min Doktor, dels i glesbygdsområden, där man
utvecklat virtuella hälsorum på orter som har långt till
sjukhus.

– Man blir mer intresserad av sin egen hälsa. Har man
utrustning i hemmet tror jag att engagemanget ökar.

I Västerbotten har man börjat experimentera med nya
tekniska lösningar, som att dementa personer får gpsklockor och hjärtsjuka uppkopplade vågar.
Samtidigt får allt fler personer vård i hemmet – i bland
annat Göteborg skedde fyra gånger så många
vårdtillfällen i hemmet som året innan.
Pia Kristiansson, projektledare i närsjukvården södra
Lappland, uppfattar att digitaliseringen accelererats av
pandemin.
– Jag tror att patienterna blivit mycket mer mogna för
distansvård och egenvård än vad de var tidigare.

4 Ny teknik
På Capio St Görans sjukhus i Stockholm har man
börjat använda ultraljud på covidpatienter. Med hjälp
av redskapet kan läkarna upptäcka infektioner och
inflammationer på lungorna.
Ultraljud ger ett mycket snabbare svar och kräver
mindre resurser än röntgen, som annars brukar
användas på organet. Utmaningen med tekniken är
dock att personalen behöver vara specialtränad. Men
under pandemin har nya metoder utvecklats.
Martin Bergman, biträdande överläkare och urolog på
sjukhuset, tror att det finns många nya
användningsområden för ultraljud – och i dag har
tekniken börjat användas för prostataprovtagning.
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– Det minskar risken avsevärt för att patienterna ska
drabbas av blodförgiftning.
Det finns andra tekniska lösningar som utvecklats
under pandemin. Forskare på KTH har bland annat
uppfunnit ett smart blodprov som kan skickas som ett
vanligt brev. Ingenjörer vid samma lärosäte har även
tagit fram ett antikroppstest som kan användas mot
flera olika virus på en och samma gång.
John Falkirk
john.falkirk@dn.se

01 Våra älskade sociala
typer. Håkan
Hellströms stereotyper
har en lång svensk
historia
”Historiska typer”
Red. Peter Josephson & Leif Runefelt
Gidlunds förlag, 269 sidor
Vad är det som krävs för att få ”prästens dotter att
rymma med en knarkare, som får en att säga i natten
’jag behöver nåt starkare’”, sjunger Håkan Hellström i
”Det dom aldrig nämner”. Kärleken och utanförskapet
liksom kopplingarna till droger är återkommande
teman i Hellströms musikaliska textvärld. Så är också
stereotyperna.
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Hur vanligt det är med stereotyper – i språket, i
tanken, i kulturen, i historien – visas förtjänstfullt i
antologin ”Historiska typer”. Med exempel hämtade ur
historien skildras trehundra år av konstruktioner av
sociala typer: autodidakten, bastarden, dilettanten,
encyklopedisten, epileptikern, Hermodseleven,
klassresenären, knarkaren, Medelsvensson och
modedockan. Dessa har fungerat som både åtråvärda
förebilder och som förkastliga motbilder, allt beroende
på sammanhang och på vem som konfronteras med
dem.
Ta Medelsvensson som exempel, hur många vill
egentligen bli etiketterad som en genomsnittsindivid?
Som idéhistorikern Frans Lundgren visar i sin mycket
intressanta artikel om framväxten av denna nya
svenska typ under 1900-talet, fångar Medelsvensson
vad det innebär att vara typisk – en förkroppsligad
genomsnittssvensk.
Typen går ursprungligen tillbaka på en skämtkaraktär,
”herr Medelsvensson”, som dök upp i tidningar och
annonser i början av 1900-talet. Han – Medelsvensson

var alltid en man – var en frackklädd korpulent bracka
med bröstet täckt av ordnar och som beskrevs som
löjeväckande. Utvecklingen under seklet petade dock
ned denna överklassfigur till en representant för
medelklassen och till en statistiskt konstruerad
genomsnittsindivid.
Också äldre typer tas upp till diskussion. Autodidakten,
en figur som dyker upp i 1700- och 1800-talens
litteratur och som analyseras av idéhistorikern Peter
Josephson, är en delvis ambivalent figur. Med den
självlärde förknippas ofta positiva egenskaper som flit,
motivation och en strävan att ta kontroll över sitt eget
öde. Men under 1700-talet betraktades autodidakten
med misstänksam blick, då han uppfattades som en
(religiös) excentriker.
Filtrerad genom bland annat tysk idédebatt i början av
1800-talet kom dock denna typ att omvandlas till ett
intellektuellt dygdemönster. Åsikterna om
autodidakten gick isär, allt beroende på hur man
värderade universitetsstudiernas betydelse för
danandet av personlighet och intellektuell förmåga.
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Gick det verkligen an att bilda sig på egen hand,
utanför det lärda universitetet? Tänk om man lärde sig
fel?
Vissa typer är av yngre datum, som till exempel
knarkaren, som författaren och journalisten Magnus
Linton skriver om. Också det är en social typ som
genomgått stora förändringar. Själva termen ”knark”
skapades av författarna Birgitta Stenberg och Paul
Andersson under 1950-talet. Som Linton påpekar:
inget annat språkområde har sett en term som knark få
ett sådant generellt genomslag i det politiska språket.
Termerna knark, knarka och knarkaren användes i den
drogpolitiska debatten från 1970-talet och framåt, och
gör så än i dag. Från att ha betecknat en person som
bedömdes vara sjuk under 1960-talet blev knarkaren
på 1970-talet ett offer, för att under de sista
decennierna, fram till 2005, beskriva en smittsam
farsot som förstörde hela samhället. I dag varierar
betydelsen, men stereotypen tycks ändå vara att
knarkaren är en sjuk person som behöver vård.

Som kritiker går det förstås alltid att önska sig mer av
en bok än vad den innehåller. Jag hade gärna sett att
någon behandlat originalet. För jag tror att många
människor med koppling till landet har hört de gamla
historierna om udda folk i bygderna. Om de som var
lite speciella, ”egna” och kom och gick som de ville.
En diskussion kring originalet som social typ hade gett
boken en behövlig landsortsvinkel. För samtliga
exempel i boken har annars med staden att göra, i en
eller annan form. De är urbana – se där, en ny
stereotyp!
Men det är ändå bara kritiska bagateller, det här är en
både viktig och givande bok. Viktig därför att den
pekar på hur typer uppstår, konstrueras och förändrar
mening över tid. Intressant därför att det inte har
redovisats tidigare på detta sammanhängande sätt.
Boken är dessutom skriven av etablerade forskare som
vet vad de talar om. De är alla experter och hållningen
till ämnet är seriöst. Det hade annars varit lätt att skoja
till det, eftersom det ju ändå handlar om stereotyper
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och inte om människor av kött och blod. Men bakom
typen finns alltid en verklighet. Precis som i Håkan
Hellströms texter utgör inte stereotypen en väg att
undfly verkligheten. Den är snarare ett sätt att beskriva
och förstå den.
Bo Eriksson
Författare och docent i historia vid Stockholms
universitet

01 Kristina Lindquist: Låt
oss fortsätta kalla abortmotstånd för kvinnohat

Sarah Havneraas har aldrig varit emot abort”, säger
Ebba Busch till Sveriges Radio och låter som att hon
tror på det (28/1). Och den senaste skandalen inom
Kristdemokraterna är verkligen fascinerande. Det
räcker alltså inte att DN avslöjar att partiets
jämställdhetspolitiska affischnamn har varit aktiv i tre
olika antiabortgrupper – det viktiga är vad hon
tycker egentligen (25/1).
Folk har gjort sig lustiga över att Havneraas med sin
bakgrund ska ta fram ”en ny sorts feminism” för KD,
men då missar man den strategiska utveckling som
den abortfientliga rörelsen har genomgått. Tänk inte
plakat med blodiga foster, tänk säljbar retorik.
Det är talande att den barnmorska som i ett
uppmärksammat fall ville ha rätt att vägra abortvård
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företräddes av en grupp som kallar sig Skandinaviska
Människorättsjuristerna. Och för ett år sedan, innan
pandemin satte stopp för folkmassor, genomfördes den
återkommande ”March for Life” i Washington DC.
Tidskriften Vice skrev att förvånansvärt många
demonstranter hade börjat klä sitt abortmotstånd i
termer av kvinnors rättigheter och social rättvisa.
”Women deserve better” och ”Pro-Life is Pro-Woman”
stod det på plakaten (31/12 2020). Abortförbud som en
ny sorts feminism, helt enkelt.
I Sverige är de här tankarna ganska främmande, det är
därför folk häpnar åt att Sarah ”Ja till livet” Havneraas
ska ägna sig åt jämställdhet. ”Reaktionerna är de
gamla vanliga”, konstaterar John Sjögren i Svenska
Dagbladet och beklagar att abortkritiker som han själv
framställs som reaktionära kvinnohatare (28/1). Det är
svårt att avgöra om han skojar med oss när han skriver
att abortfrågan behandlas med ”dogmatisk enögdhet” i
den svenska debatten – och samtidigt gör en poäng av
sin katolska tro. Apropå dogmatism i abortfrågan,
alltså.

Dogm eller inte, Vatikanens hållning är i alla händelser
tillräckligt tydlig för att skapa stort lidande för kvinnor
i många länder. Inte minst i grannlandet Polen, där
man i dagarna tog ännu ett steg mot absolut
abortförbud (DN 28/1). Kanske skulle debatten i stället
handla om hur Sverige kan visa konkret solidaritet
med de polska kvinnor som tvingas ut på abortresor i
Europa? Som ett tack för hjälpen, när vi tvingades resa.
Men för dagens abortmotståndare tycks det vara
viktigt att kunna strypa kvinnors rättigheter och
samtidigt vara personer som står upp för kvinnor.
Abortmotstånd, men med respekt!
Som Sjögren argumenterar kan man rentav få intrycket
att det där kvinnohatet skulle vara en fråga om
samtalston, intention eller känslor. Men jag är inte
intresserad av hur någon känner inför kvinnor. Att
kalla abortmotstånd för kvinnohat är nämligen en
medveten politisk handling, som handlar om att peka
ut de ohyggliga konsekvenser som abortförbud får för
kvinnors liv, hälsa och framtid.
Kristina Lindquist
kulturdebatt@dn.se
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01 Så står du ut i en
pandemi som aldrig
verkar ta slut
Coronapandemin fortsätter. Samtidigt som
många under snart ett år levt med en förhöjd
oro och stress över situationen har flera av
våra vanliga ventiler försvunnit med
smittskyddsrestriktionerna.
Hur länge klarar vi en kris, och vad kan man
göra för att må bättre om pandemin pågår
under en längre tid?
När coronapandemin slog världen ur spel våren 2020
var det många som satte livet på paus. Arbetsplatser
stängde ner, planer ställdes in och i Sverige
rekommenderades människor att inte umgås med
andra än de man bor med.
Många kände stark oro över de ökande dödstalen,
trycket på vården och åldrande anhöriga. Företagare

såg risken att deras livsverk raserades,
sjukvårdspersonal stod inför många svåra beslut och
en allt stressigare vardag. Medan vissa fortfarande
behövde gå till sina arbetsplatser och riskerade
smittspridning, stod de som jobbade hemma inför en
helt förändrad arbetssituation. Myndigheternas
dagliga presskonferens blev en lägereld som många
samlades kring för att få höra de senaste
uppdateringarna om vad som pågick i samhället.
– Jag vet att många är oroliga. Oroliga för hur vårt
samhälle ska klara av det. Orolig för dig själv, för
någon du älskar som tillhör en riskgrupp, eller för att
ditt jobb ska försvinna. Jag förstår det, sade
statsminister Stefan Löfven (S) i sitt tal till nationen
den 22 mars förra året, bara några veckor in i krisen.
Han varnade för att krisen inte var över, att det skulle
dröja innan vi kunde återgå till ett vanligt liv.
Och nu har det snart gått ett år sedan Sverige
drabbades av coronapandemin. Att hålla i och hålla ut
är en sak under en kort period, men vad händer när
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månad efter månad går av oro för pandemin – och
funderingar på framtiden?
– Det som är kännetecknande för den här krisen är
ovissheten som är kopplad till den. Dels har man en
osynlig fiende att kämpa mot, som man inte kan se
eller ta på, och som man inte vet om man bär på. Dels
vet man inte heller när det tar slut, eller om det
någonsin kommer att göra det, säger Giorgio Grossi,
docent i medicinsk psykologi och legitimerad
psykoterapeut.
Tillsammans med Kerstin Jeding, legitimerad psykolog
och fil dr, har han skrivit boken ”Krisstress” om hur
man hanterar långvariga påfrestningar – som en
pandemi.
Giorgio Grossi menar att just ovisshet är någonting
som vi människor har svårt med, och somliga mer än
andra. Han säger att det därför kan vara klokt att
försöka acceptera att man har en oro i sig.

– Fokusera i stället på det som går att ha kontroll över.
Det kan vara vardagslivet, att man försöker
upprätthålla rimligt sunda rutiner, utan att det går
överstyr och blir för strängt, säger han.
Det kan handla om när man går och lägger sig och när
man stiger upp. Att man ser till att komma ut en stund
varje dag, även om det är så att man jobbar hemifrån,
och att man har fasta måltidstider.
I en långvarig kris är det viktigt att fokusera på nuet,
snarare än att längta efter ett ”imaginärt slutdatum”.
– Vad kan jag göra här och nu för att göra den här
dagen tillräckligt bra? Vad behöver jag ägna mig åt när
det gäller hur jag tar hand om mig själv, och hur jag
förhåller mig till andra? Om vi är fokuserade på när allt
ska vara över så är risken att vi fastnar i en
besvikelsekänsla där allt är hopplöst, tråkigt och
omöjligt, säger Giorgio Grossi.
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Hans medförfattare, Kerstin Jeding, säger att det finns
flera aspekter på coronakrisen som är annorlunda än
de ”vanliga” kriser som människor kan gå igenom.

– Jämfört med ingenting alls så är det ovärderligt. Ta
beslutet om att ta en promenad med någon eller hålla
kontakten digitalt.

– Alla är drabbade samtidigt. Har man en vanlig kris så
är jag själv drabbad, medan mitt nätverk står stadigt.
Men nu är alla påverkade, säger Kerstin Jeding.

Coronapandemin har drabbat människor på många
olika sätt. Medan vissa har det så lugnt på jobbet att de
oroar sig för om företaget kommer att gå under eller
redan blivit arbetslösa, jobbar människor i andra delar
av samhället, som vård och omsorg, på högvarv. En
stor grupp har fått ställa om till att mer eller mindre
permanent jobba hemifrån. En del kan ha förlorat
anhöriga, utan att kunna ta ett ordentligt farväl. Andra
har själva blivit svårt sjuka, och måste hantera
rehabiliteringen efteråt.

Dessutom har coronakrisen gjort att flera av de
ventiler, och så kallade copingstrategier, man kan
använda sig av vid stress, oro och krishantering, har
satts ur spel. Man kan inte på samma sätt som tidigare
ta en middag på restaurang, gå på konsert eller gå på
gymmet – saker som annars kan ge en stunds respit
och avkoppling från det som är jobbigt.
Kerstin Jeding säger att det kan kännas tungt att
behöva leta efter nya sätt att hantera situationen. Men
hon poängterar att även om en digital AW bara ger en
liten andel av den glädje man känner när man möts på
riktigt, så kan den andelen ändå vara avgörande.

Och även de som inte själva varit sjuka kan känna en
oro över sin egen hälsa, åldrande släktingar eller
vänner – eller hur samhället påverkas av pandemin.
Kan vi vänja oss vid att leva med oro?
– Oro är någonting som vi ska ha över vissa saker, och
nu finns det något som vi faktiskt kan vara oroliga för.
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Man kan låta oron ge energi, för hade man inte varit
orolig hade man ju inte brytt sig om
smittskyddsrestriktioner. På det sättet är den
funktionell. Men det är däremot inte konstruktivt att
sitta hemma och älta, eller söka mer och mer
information fast det egentligen inte är information
man saknar, säger Kerstin Jeding.
Giorgio Grossi menar att man kan förlika sig med sina
oroskänslor och försöka acceptera saker som inte går
att förändra.
– Om jag är orolig så kan jag ställa frågan om vad jag
rent konkret kan göra och brainstorma olika lösningar.
När man sedan gjort det som står i ens makt för sig
själv eller någon annan, så är man inte hjälpt av att
fortsätta oroa sig. Då kan man träna sig i att avgränsa
sin oro istället för att bli uppslukad av den.
Detta är dock inte alltid enkelt. Det är svårt att
acceptera sina känslor på kommando. Giorgio Grossi
menar att man till exempel kan välja en kvart om

dagen när man låter orostankarna spela fritt – och där
man skriver ner alla de saker man tänker på.
– Gör det med full uppmärksamhet under en
begränsad tid, i stället för att gå runt och småoroa dig
dygnet runt utan att kunna koncentrera dig på andra
saker. Resten av tiden får man träna på att släppa, och
kommer det en orostanke utanför den stunden så får
man träna sig på att inte släppa in den – förrän det är
dags, säger han.
Det finns vissa varningssignaler man bör ta på allvar
när det kommer till den stress som en förändrad
livsstil, oro eller sorg kan utlösa.
– Det är när du bara håller andan och sitter och väntar.
Du kan ha vänt på dygnet, kommer inte ut och rör på
dig, gör ingenting. Om du faller in i den sortens
passivitet kan det vara läge att göra något: försök få in
aktivitet, håll regelbundna tider – inte för att det är
präktigt utan för att det är bra för dig, säger Kerstin
Jeding.
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Även hon menar att vi inte behöver känna att vi orkar
hålla ut hur länge som helst, utan man kan var hjälpta
av att istället fokusera på att klara av en vecka eller en
dag i taget.
– Det blir som en prenumeration på ork. Vi måste bara
orka i dag. Det är i dag jag behöver stanna hemma, i
dag jag behöver hitta ett sätt att vara social med mina
vänner på två meters avstånd.
Coronapandemin är långt i från första gången vi
människor står inför en större kris. Det har hänt
återkommande gånger genom historien, i olika former
och på olika sätt. Kerstin Jeding tar som exempel Ulla
Billquists sång i ”Beredskapsvals” från 1940, när andra
världskriget nyligen börjat.
– Hon sjunger om att hålla ut i den kristid som Sverige
var i då. Och då fick man hålla ut i fem år till, även fast
man redan tyckte det var jobbigt 1940. Om det här
varar så länge så måste man hitta ett nytt sätt att leva
sitt liv på.

Hur länge klarar vi oss i en kris?
– Det är oändligt. Så länge vi måste. Så länge
alternativet är värre så gör vi det.
Evelyn Jones
evelyn.jones@dn.se

Fem sätt att hantera krisen
1 Ta kontroll över det du kan kontrollera. Se till att
sova och äta regelbundet, försöka komma ut och röra
på dig varje dag och skapa rutiner. Var vaksam om du,
eller någon i din närhet, hamnar i passivitet och inte
verkar kunna ta sig ur den.
2 Acceptera oron. Att acceptera sina känslor är inte
alltid lätt. Men man kan försöka välja hur mycket tid
man lägger på sina jobbiga tankar och känslor. Till
exempel genom att ta en stund om dagen när man låter
tankarna löpa fritt kring det man är orolig för.
3 Dela upp tiden i kortare perioder. Häng inte upp dig
på ett slut på situationen. Fokusera i stället på att ta
576

dig igenom kortare perioder, och stäm av när de är
över hur det går. Eftersom ingen vet hur länge krisen
kommer att pågå kan man lätt känna hopplöshet om
det drar ut på tiden.

02
”Perspektivträngsel”
är det mest
samtidssvenska ord
jag hört

4 Värna om dina sociala kontakter. Fortsätt att träffa
människor på det sätt det är möjligt. Om man inte kan
ses IRL kan man i alla fall träffas online, ringa eller
sms:a. Även om det inte ger samma glädje, så är det i
alla fall bättre än ingenting.
5 Håll uppe motivationen. Hitta det som motiverar dig
till att hålla ångan uppe. Försök hitta anledningar till
att gilla läget, och fråga dig vad som gör det värt för dig
att göra avkall på din vanliga livsstil. Gör du det för
dina åldrande anhörigas skull, i solidaritet med samhället eller för att få ett snabbare slut på pandemin?
När den dagen kommer och vi kan se tillbaka på
pandemitiden, vad kommer du att vara stolt över att ha
gjort/bidragit med medan den pågick?
Källa: Giorgio Grossi och Kerstin Jeding

I en ny delredovisning från Kommissionen för
jämställda livsinkomster framkommer att kvinnor har
77 procent av mäns livsinkomst. En orsak är att
kvinnor och män mottar olika sorters offentligt stöd
som ger olika utfall på inkomsten. Bra att det
uppmärksammas, tänkte jag.
Så tittade jag på kommissionens sammansättning. En
ledamot forskar om ”stereotyper kopplade till
utseende” och en annan har skrivit boken
”Feministfällan”, som enligt förlaget är ”ett stridsrop
till en rörelse som behöver påminnas om att vi vill
något så radikalt som att skapa ett samhälle med
samma möjligheter för alla”.
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Det är verkligen inget fel med dessa forskningsfält.
Samtliga ledamöter är säkert utmärkta och
kompetenta. Vad jag undrar är: Finns en risk för ”som
man ropar får man svar”? Eller snarare ”som den man
ropar till får man svar?”

jättebesvärligt: Hallå, vi måste ha in barnperspektivet
också. Och integrationsperspektivet. Och...
Det är väl därför man uppfann ett annat ord,
”intersektionalitet” (återkommer också i
redovisningen). Det betyder att man inte ska vara blyg,
alla perspektiv är lika viktiga, alla ska med. Undra på
att det blir trångt i farstun.

Det är klart att det är bra att experter på till exempel
jämställdhet utreder dessa frågor – men skulle en
rekryterare till en försvarsutredning främst gräva
bland före detta överstar? En skattekommitté bestå av
idel Handelsekonomer?
Ett talesätt lyder: ”What knows he of England who only
England knows?” – ett briljant sätt att uttrycka att det
kanske inte är den som har huvudet längst inne i ett
ämne som bäst kan behandla det ur ett perspektiv som
gynnar hela samhället.
Ordet ”perspektivträngsel” dyker upp redan på sidan
12 i redovisningen. Det är det mest samtidssvenska ord
jag hört. Det definieras som ”att perspektiv som
jämställdhet, hållbarhet och diskrimineringsfrågor
riskerar att tränga ut varandra”. Och ja, det blir ju

Missförstå mig inte. Uppdraget är angeläget. Men:
sådana här förslag och utredningar tenderar att leva
kvar i debatten. De blir facit. Om man misstänker att
det är en aktivist som gjort utredningen, och/eller att
den är för anpassad till samtida trender, minskar dess
trovärdighet.
Det är en princip jag är ute efter, inte Kommissionen
för jämställda livsinkomster. Jag säger inte att den
hade fått ett bättre resultat om den bestått av fyra
centralbyråkrater. Men kanske hade produkten varit
mindre tidspräglad, mer hållbar. Mer orädd?
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En av de viktigare delarna av regeringars
maktutövning är just tillsättandet av utredningar och
kommissioner. Kanske måste vi i högre grad granska
och ifrågasätta dem. Problematisera
utredningsnormen, helt enkelt. (Trendordet ”norm”
förekommer på 40 ställen på redovisningens cirka 160
sidor.)
Erik Helmerson
erik.helmerson@dn.se

02 Varför måste just
KD svara på frågor om
abort?
Under lång tid var en återkommande fråga ifall
Sverigedemokraterna skulle bevakas på samma sätt
som andra partier. Svaret är nja.
Ja, eftersom vanliga journalistiska verktyg fungerar
utmärkt, även när man har att göra med ett främlingsfientligt parti med rötter i nazismen. Nej, eftersom
inga partier granskas på samma sätt, utan utifrån sin
egen historia och sitt ursprung.
Det låter kanske långsint, men ett parti existerar inte
bara här och nu. Riksdagspartierna har mer eller
mindre långa anor, som kan kopplas ihop med
partiernas ideologi och värdegrund, och ibland sipprar
delar av det förflutna upp till ytan.
Som förra veckan, när DN avslöjade att KD-kvinnors
ordförande, som är med och tar fram partiets nya
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jämställdhetspolitik, har varit med i flera antiabortorganisationer.
Om det hade rört sig om ett enstaka fall hade det varit
en sak. Men tillsammans med Kristdemokraternas
historia, att ytterligare en person i partistyrelsen
figurerar i samma rörelse och avslöjandet att den förra
Europaparlamentarikern Lars Adaktusson röstade
emot abort 22 gånger i parlamentet, är det inte
konstigt om många känner att KD är fel parti att hålla i
handen när aborträtten diskuteras.
En liknande svajighet finns hos Vänsterpartiet. När
diktatorn Fidel Castro avled twittrade en medlem ”Stor
sorg, stor man”, medan partiets grupp i EUparlamentet konstaterade att de ”kommer att minnas
Fidel Castro som en heroisk statsman”. I samma grupp
kallade ett 20-tal medlemmar i slutet av förra året
övergreppen mot uigurer i kommunistdiktaturen Kina
för desinformation, trots att förtrycket är lika
väldokumenterat som horribelt.

Det är mot den bakgrunden som det var relevant att
Expressen, strax innan Nooshi Dadgostar (V) valdes
till partiledare, ställde en fråga som bland annat
innehöll påståendet ”Ni har haft en viss förmåga
genom åren att stå på fel sida av historien”, och
exemplifierade med Sovjetunionen, Kuba och
Venezuela.
För det kan knappast vara en slump att just
vänsterpartister gång på gång blir påkomna med att
hylla kommunister. Att KD-ledare återkommande
tvingas svara på frågor om abort. Eller att SD-toppar
ständigt måste förklara att partiet har nolltolerans mot
rasism, när ännu en företrädare blivit påkommen med
fingrarna i den främlingsfientliga syltburken.
I stället för att göra som Mattias Karlsson (SD), som
säger att han ”är trött på” stämpeln, bör
partiledningarna blicka inåt: Finns det någon
anledning, utöver vår historia, till att personer med de
här åsikterna dras till oss?
Susanne Nyström susanne.nystrom@dn.se
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01 Låt en
haverikommission
rätta systemfelen i
äldreomsorgen”
Coronakommissionen konstaterar att
äldreomsorgen inte var rustad för en pandemi
och att de anställda lämnades ensamma att
hantera krissituationen. Regeringen bör nu
bjuda in till blocköverskridande samtal där
partierna gör upp om en lägsta nivå på
resurstillskotten till äldreomsorgen för de
närmaste mandatperioderna, skriver Nooshi
Dadgostar (V).
DN. DEBATT 210202
Coronapandemin har drabbat Sverige hårt. Över 11
000 personer har i skrivande stund avlidit och många
fler lider i dag av sviterna av sjukdomen som vi ännu
vet för lite om. Bakom siffrorna finns en älskad

mormor, pappa eller nära vän. Många av dem avled
med föreställningen om att de var trygga i den svenska
äldreomsorgen.
Vård- och omsorgspersonal har gjort enorma insatser
för att förhindra smittspridningen. Krisavtal är
aktiverade i många regioner och utarbetad
sjukvårdspersonal har jobbat 60 timmarsvecka och
många har gått på sina knän. Att Sverige är det land
som på grund av personalbrist har minst antal
vårdplatser i EU har blivit tydligt.
Före jul kom regeringens egen coronakommission med
sina slutsatser. Förödande kritik riktas mot regeringen
och tidigare regeringar för att äldreomsorgen länge
satts på undantag. Det som beskrivs är en äldrevård
med grova systemfel som har möjliggjort för smittan
att ta sig in på äldreboendena. Tre av fyra personer
som har dött har gjort det i äldreomsorgen.
Kommissionen konstaterar att äldreomsorgen inte var
rustad för en pandemi och att de anställda lämnades
ensamma att hantera krissituationen.

581

Enligt coronakommissionen är äldreomsorgen ”en
resursmässigt eftersatt del av samhället med en
undervärderad yrkeskår”. Var fjärde anställd i
äldreomsorgen har en timanställning.
Timanställningarna, de låga lönerna och de uteblivna
satsningarna på utbildning har förvärrat
smittspridningen på äldreboendena.

ett behov av högre bemanning, ökad kompetens, och
rimliga arbetsförhållanden,
ett otillräckligt regelverk,
hinder för kommunerna att anställa läkare och få
tillgång till medicinsk utrustning, och
sena och ibland otillräckliga beslut och åtgärder.

Kommissionen skriver att äldreomsorgen stod
oförberedd och illa rustad när pandemin slog till. Det
bottnade i strukturella brister vilka varit kända före
virusutbrottet. För dessa brister bär den sittande
regeringen och tidigare regeringar det yttersta
ansvaret. Regeringen borde ha tagit de initiativ som
behövdes för att äldreomsorgen skulle stå bättre rustad
för en kris av detta slag.
Strategin att skydda de äldre har, enligt kommissionen,
misslyckats. De strukturella bristerna i äldreomsorgens
beredskap beror, enligt kommissionen, bland annat på:
en fragmenterad organisation,

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kommer i sin
tillsynsrapport från november 2020 fram till att var
femte sjuk i covid-19 på landets äldreboenden inte fick
en egen läkarbedömning. Endast några procent fick
träffa en läkare. Oftast sattes livsavslutande palliativ
vård in, med mediciner som lugnar och minskar
smärtan.
Tidningen Kommunalarbetaren gjorde en kartläggning
av äldreomsorgens finansiering år 2019. De kom fram
till att 62 procent av kommunerna sparade på
äldreomsorgen under 2019 och ytterligare 25 procent
av kommunerna hade oklara budgetar som kan ha
inneburit besparingar. ”Exempel på besparingar är:
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Minskad bemanning. Stopp för vikarier vid frånvaro.
Kortare tid för dusch, städ och inköp i hemtjänsten.
Återinförda delade turer, jobb varannan helg i stället
för var tredje.”
Än så länge är det ingen som har alla svar på de
komplicerade frågor om covid-19 och smittspridningen
som regeringen och våra myndigheter har ställts inför.
Hela den svenska strategin kommer att utvärderas i ett
senare skede och det kommer att ge oss fler svar.
Men Vänsterpartiet har under lång tid pekat på de
stora bristerna i äldreomsorgen. Det gäller både
nedskärningarna och privatiseringarna. De båda
hänger ihop på så vis att kommuner under lång tid haft
för lite resurser till äldreomsorgen och som en del i att
försöka lösa det har de valt att privatisera när de ska
göra nedskärningar genom att låta privata bolag lägga
låga bud på verksamheter vilket inneburit fler deltider,
otrygga anställningar och färre anställda vilket i sin tur
försämrat kontinuiteten. Dessa låga bud bygger på
nedskärning av personal. Och vi ställde frågan om den

utsatta äldreomsorgen redan på första
statsministerträffen efter det första covid-19-utbrottet.
Här kunde politiken ha gjort något, och här kan
politiken fortfarande göra något. I vårt tidigare
budgetsamarbete med S-regeringen har vi kunnat
tillföra äldreomsorgen två miljarder extra per år och
tio miljarder extra till välfärden i allmänhet. Det har
varit svårt att följa upp att pengarna verkligen använts
till äldreomsorgen då en del kommuner samtidigt har
sänkt skatter eller privatiserat äldrevård till ett lägre
pris än det har kostat i kommunal regi.
Ett exempel av många är Region Gotland som har
fortsatt in i kaklet med privatiseringar under
brinnande pandemi. Där genomförs nu, under
protester från de anställda, en privatisering av
äldreomsorgen i Hemse till lägst budande Attendo
Care. Stefan Löfvens vädjan från partiledardebatten
om arbetsro i äldreomsorgen hörsammas inte.
Nu har coronakommissionen och Ivo pekat ut vad som
inte fungerar i svensk äldreomsorg och nu krävs det
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åtgärder för att få en fungerande äldreomsorg utan
systemfel. Det gäller inte bara resurser, också
lagstiftningen är för svag. Vi anser att det behövs en
genomförandeplan. En kommission som ser över
alltifrån regelverk kring privatiseringar,
samordningen, de osäkra anställningarna och
resurserna. En haverikommission som pekar på en väg
framåt. Vi anser att både regeringen och oppositionen
borde kunna ställa upp på det i det här läget.
Till en sådan blocköverskridande diskussion och
kommission vill vi bidra med ett förslag om en
bottenplatta för finansiering av äldreomsorgen.
Äldreomsorgen måste få mer resurser men för att
kommunerna ska kunna göra de förbättringar som
behövs, våga anställa och fastanställa, så måste de veta
att statliga satsningar håller långsiktigt, även över
valen. Det är centralt för att lösa äldreomsorgens
strukturella problem. För att våga anställa måste man
veta att pengarna inte försvinner nästa år.
Regeringen borde därför bjuda in till
blocköverskridande samtal om en gemensam

bottenplatta för kommande tillskott till
äldreomsorgen. I de samtalen skulle partierna som
deltar göra upp om en lägsta nivå för de närmaste
mandatperioderna på resurstillskotten till
äldreomsorgen. Det skulle naturligtvis stå kommande
regeringar fritt att satsa mer utöver bottenplattan.
Det är upp till varje regering att välja hur finansiering
av en sådan satsning ska se ut. Det är ingen hemlighet
att Vänsterpartiet tycker att de rikaste kan betala mer i
skatt än vad de gör i dag men andra partier kan och
väljer säkert ett annat upplägg. Men då är i alla fall en
miniminivå på resurstillskotten till äldreomsorgen
säkrad.
Pengarna i bottenplattan ska vara öronmärkta till
äldreomsorgen och de ska komma till rätta med de
strukturella problemen med underbemanning, otrygga
anställningar och styrningsproblem som har blivit så
akuta under pandemin.
En ny äldreomsorgslag behövs men vi kan inte invänta
den innan vi agerar. Det har vi inte tid med för det
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finns ett akut behov av åtgärder, systemfelen som finns
måste åtgärdas snarast. Den bottenplatta och den
haverikommission vi föreslår blir ett första avgörande
steg. Och vi måste agera nu om vi vill åtgärda de
allvarliga brister som faktiskt har kostat liv.
Nooshi Dadgostar (V), partiledare
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02 Stor majoritet svenskar
säger ja till att vaccinera sig
mot covid-19
En tydlig majoritet på 82 procent av
svenskarna tänker vaccinera sig mot covid-19,
enligt en undersökning från DN/Ipsos. Det är
en kraftig ökning sedan förra mätningen.
– Då frågade vi om något som ännu inte fanns,
nu frågar vi om ett vaccin som redan börjat
användas, säger Nicklas Källebring på Ipsos.
Den 27 december inleddes vaccineringen mot covid-19
i Sverige. Det handlade då om ett vaccin från
läkemedelsbolagen Pfizer-Biontech som var först att
godkännas av EU. Därefter har även vaccin från
Moderna och Astra Zeneca fått grönt ljus.
Prioriterade i inledningsskedet är äldre som bor på
särskilda boenden eller har hemtjänst samt personal
inom äldreomsorgen och sjukvården.
Parallellt med att vaccinen blivit verklighet har den
svenska opinionen svängt. När DN/Ipsos frågade i
september förra året svarade 54 procent att man

troligen eller helt säkert skulle vaccinera sig när det
blev möjligt. 36 procent av de svarande var skeptiska
eller direkt negativa.
Då pågick bara tester och inget vaccin hade ännu
godkänts. Astra Zeneca tvingades dessutom mitt under
DN/Ipsos undersökningsperiod att pausa sitt projekt
efter att misstänkta biverkningar rapporterats.
I januari däremot är andelen som troligen eller helt
säkert kommer att vaccinera sig uppe i 82 procent.
Andelen som lutar åt att avstå eller har bestämt sig för
det har sjunkit till 13 procent.
Nicklas Källebring är opinionsanalytiker på Ipsos:
– När vi gjorde den första mätningen befann sig
smittan på en relativt låg nivå. Vi hade tagit oss igenom
den första vågen, antalet patienter i intensivvård hade
sjunkit markant och signalerna från
Folkhälsomyndigheten var att läget var lugnare.
– Nu har den andra vågen troligen bidragit till en ökad
vilja att vaccinera sig. Många vill få ett stopp på
dödsfallen och komma tillbaka till ett mer normalt liv.
Och inte minst: Då frågade vi om något som ännu inte
fanns, nu frågar vi om ett vaccin som redan börjat
användas, säger Nicklas Källebring.
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Tidigare var kvinnor mer skeptiska till att vaccinera sig
men nu har de ungefär samma inställning som män.
När det gäller åldersgrupper så är det de som är över
60 år som sticker ut. Där är mer än nio av tio benägna
att vaccinera sig.

Generellt är benägenheten att vaccinera sig hög i
Sverige jämfört med många andra länder. Enligt
Folkhälsomyndighetens siffror för 2019 hade över 97
procent av de svenska barnen fått minst tre doser
vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta med mera.

Ser man till politiska sympatier så sticker
sverigedemokratiska väljare ut. Här är det ungefär tre
av tio som är negativa till vaccinationen, jämfört med
drygt en av tio i befolkningen som helhet.

Globalt däremot är vaccinmotståndet ett problem.
Världshälsoorganisationen WHO har listat det som ett
av de tio största hoten mot folkhälsan internationellt.
Men även i Sverige finns negativa erfarenheter. För tio
år sedan ledde vaccineringen mot svininfluensa till att
nästan 500 barn och unga drabbades av sjukdomen
narkolepsi.

– Det sammanfaller med ett välkänt mönster. Vi har
sett i många tidigare mätningar att misstroendet mot
myndigheter och samhällsinstitutioner är större i den
här gruppen. Det slår igenom även i bedömningen av
om man ska lita på vaccinen, säger Nicklas Källebring.
DN/Ipsos har också frågat specifikt om oron för
biverkningar. I den nya mätningen är det bara 15
procent som gör bedömningen att riskerna är ganska
eller mycket stora. 60 procent värderar risken som
ganska eller mycket liten.
Frågan om biverkningar som DN/Ipsos ställde i
september var formulerad på ett något annorlunda sätt
så direkta jämförelser av siffrorna låter sig inte göras.
Den övergripande tendensen är dock tydlig även här,
mot en betydligt mer positivt syn på vaccineringen.

Hans Rosén
hans.rosen@dn.se
Så gjordes undersökningen
Ipsos har genomfört 1 201 digitala intervjuer med
röstberättigade väljare under perioden 13–25 januari
2021.
454 intervjuer gjordes med ett slumpmässigt urval via
sms med svarslänk till enkäten. 747 intervjuer gjordes
med ett kvoturval från en slumpmässigt rekryterad
webbpanel.
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För mer information om urval, bortfall och
svarsfrekvens, se webbplatsen ipsos.se eller kontakta
Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring.

02 Regeringen vill
införa covidtest för
inresa till helgen
Folkhälsomyndigheten vill se krav på att
inresande till Sverige ska uppvisa ett negativt
covidtest. I ett remissvar till regeringen skriver
polisen att kontrollerna innebär ytterligare en
ny arbetsuppgift för myndigheten under
pandemin – och att man då behöver prioritera
var och i vilket utsträckning de ska göras.
Enligt inrikesminister Mikael Damberg (S)
kommer kravet på covidtest vid inresa att
införas till helgen.
För att minska risken för att olika virusvarianter får
spridning i Sverige vill Folkhälsomyndigheten att
regeringen inför krav på utländska medborgare att vid
inresa till Sverige uppvisa ett negativt covidtest som är
högst 48 timmar gammalt.
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”Läget förändras oerhört snabbt i omvärlden och olika
virusvarianter kan finnas i fler länder än de vi känner
till”, sade Folkhälsomyndighetens generaldirektör
Johan Carlson i ett pressmeddelande i fredags.

med den nuvarande verksamheten, menar
myndigheten.

Även svenska medborgare ska testa sig när de anländer
till Sverige, anser myndigheten.
En snabbremiss gick ut till flera myndigheter. Polisen,
som ansvarar för att upprätthålla inreseförbudet,
konstaterar i sitt remissvar att gränskontroller av
testintyg skulle innebära ännu en ny arbetsuppgift för
myndigheten under pandemin, vilket kommer att ta
ytterligare resurser i anspråk.
”Utifrån resurs och prioritering kommer
Polismyndigheten därför att behöva avgöra på vilka
ställen och med vilken intensitet myndigheten kommer
kunna utföra kontroll av testintyg”, skriver polisen.
Vid gränsen mot Danmark och Norge kontrollerar
polisen redan i dag det rådande inreseförbudet. Där
skulle kontroller av testintyg kunna göras i samband

Samtidigt pekar polisen på att det finns områden som i
dag saknar kontroller, som gränsen till Finland, och att
arbetet med intygen kommer att behöva ställas mot
andra uppgifter. Polisen betonar också vikten av att
hanteringen av testintygen blir så enkel som möjligt
och önskar att myndigheten får tid på sig att
förebereda arbetet.
Migrationsverket, som är en annan av
remissinstanserna, skriver att det är viktigt att rätten
att söka asyl inte åsidosätts genom kravet på intyg.
Enligt myndigheten beror effekterna av förslaget till
stor del på vilka undantag regeringen väljer att besluta
om.
Regeringen siktar på att införa det nya kravet på
covidtest vid inresa för utlänningar senare i veckan,
enligt inrikesminister Mikael Damberg (S). Beslutet
ska fattas vid ett extra regeringssammanträde på
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onsdag. Sedan ska testkravet börja gälla så snabbt som
möjligt, enligt ministern.
– Vi siktar på ett ikraftträdande redan till helgen, säger
Mikael Damberg till TT.
Till och med den 25 januari har 95 fall av
virusvarianten B117, som först upptäcktes i
Storbritannien, rapporterats i Sverige. 29 av fallen
saknar koppling till resande. Tre fall av virusvarianten
B1351, som först rapporterades i Sydafrika, har
registrerats i Sverige.
Mia Holmgren
mia.holmgren@dn.se
Gustav Olsson
gustav.olsson@dn.se

02 Pfizer ökar
produktionen – Sverige
får fler doser
Pfizer-Biontech kommer att utöka sin
produktion och från och med april kommer
Sverige att få dubbelt så många doser från
företaget som var tänkt från början.
– Vi kommer också att behöva en extra
kapacitet om vi måste återvaccinera folk, ifall
effekten inte skulle sitta i så länge, säger
Sverige vaccinsamordnare Richard Bergström.
EU:s ursprungliga kontrakt gäller 300 miljoner doser
från Pfizer-Biontech, men på måndagen förhandlade
EU och Pfizer-Biontech om att EU får köpa ytterligare
300 miljoner doser under 2021. Enligt Richard
Bergström innebär detta att EU redan under första
halvåret i år kommer att få omkring dubbelt så mycket
som var planerat.
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– Avtalet är ännu inte underskrivet men vår avsikt är
att öka produktionen och att nå ett avtal som ska ge ett
ökat antal doser till EU, säger Pfizers
kommunikationschef i Sverige Ulrika Goossens på
måndagskvällen.

av befolkningen som tillkommer. Sedan kommer det
till sådana som inte har velat vaccinera sig under våren
men som ändrar sig.
Richard Bergström räknar med att det måste finnas en
extra reservkapacitet för att återvaccinera de som
redan fått vaccin ifall effekten inte skulle sitta i så länge
som man räknat med.

Bergström uppger att ytterligare 75 miljoner doser av
de 300 ska levereras under det första halvåret.
– Pfizer har fått öronmärkta pengar från EU för vissa
investeringar i anläggningar i såväl Tyskland som
Österrike. Dessa kommer nu att tas i drift. De exakta
siffrorna är hemliga men det rör sig om miljardbelopp i
svenska kronor och detta gör att företaget kan öka
tempot i vaccintillverkningen avsevärt, säger Richard
Bergström.
Resten av de extra doserna kommer under andra
halvåret 2021, enligt Bergström.
– Vi kommer att behöva också dem. Dels är barn och
unga inte med i det initiala programmet eftersom
vaccinet inte är godkänt för dem, så det är 20 procent

– Dessutom är det så att vi skriver in i de nya kontrakt,
som vi just nu håller på att färdigställa, att vi har en
möjlighet att byta till ett eventuellt uppdaterat vaccin
om det finns ett behov av det för att hantera olika
mutationer. Om det blir så ska vi ha den möjligheten.
Vi vill ju inte köpa ett overksamt vaccin.
Totalt kan Sverige räkna med omkring 13 miljoner
doser av vaccinet från Pfizer-Biontech.
Trots att det blir lägre volymer från Astra Zeneca än
vad som först utlovades oroar sig inte Richard
Bergström över att tillgången totalt sett ska bli för
liten. I stället ser han det som ett kortsiktigt avbräck:
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– När det gäller målet så ser jag det inte som något
större problem, vi har så många andra vaccin. Bland
annat kommer ytterligare tre under våren. Vi behöver
alla de här och vi behöver ha marginal, det kan ju
hända att något av de andra företagen får
tillverkningsproblem. Det är bäst att helgardera.
Det svenskbrittiska företaget Astra Zeneca har tidigare
meddelat att man inte kommer att kunna leverera de
100 miljoner doser som skulle ha producerats för EU
under det första kvartalet. Enligt EU-kommissionens
ordförande Ursula von der Leyen kan det röra sig om
40 miljoner doser fram till slutet av mars.

02 Coronamiljard till
landets skolor
Landets skolor ska dela på en extra miljard kronor och
i februari pytsar Skolverket ut hälften av pengarna till
kommunerna. Resten kommer i juni. Pengarna ska öka
förutsättningen för alla elever att få den utbildning de
har rätt till under pandemin, enligt regeringen som
2020 fattade beslut om tillskottet.
TT

På måndagen beslutade de polska myndigheterna att
följa Tyskland och Österrike och inte ge Astra Zenecas
vaccin till äldre. I stället kommer den gruppen att
erbjudas Pfizers och Modernas vaccin. Myndigheterna
i Polen har ännu inte bestämt om gränsen för Astra
Zenecas vaccin ska gå vid 55 eller 60 år, skriver
RMF24.
Clas Svahn. clas.svahn@dn.se
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02 Pristagare löste
sjukdomsgåta
Årets Crafoordpris på sex miljoner kronor tilldelas den
amerikanska forskaren Dan Kastner för upptäckten av
en helt ny grupp av sällsynta sjukdomar, så kallade
autoinflammatoriska sjukdomar. Familjär
medelhavsfeber, traps och flera andra diagnoser finns
inom gruppen.
Forskningen har lett till behandlingar som lindrar de
drabbades feberattacker, buksmärtor,
ledinflammationer, besvärliga hudutslag och
muskelvärk. Priset delas ut i samarbete mellan
Kungliga Vetenskapsakademien och Crafoordska
stiftelsen i Lund.
TT

02 Pia Gripenberg:
Förslaget att stoppa
export av vaccin andas
panik
EU-kommissionens förslag att stoppa
vaccinexport andas panik. I fredags såg det
plötsligt ut som om gränskontroller skulle
kunna införas på irländska ön. Ett ramaskri
bröt ut. Ordförande Ursula von der Leyen
tvingades till en snabb reträtt.
KOMMENTAR. DN:S
KORRESPONDENT Timmarna runt midnatt mellan
fredag och lördag fick EU-kommissionens ordförande
Ursula von der Leyen ägna åt akuta samtal med Irlands
och Storbritanniens premiärministrar. Tidigare på
dagen hade kommissionen publicerat ett förslag om att
läkemedelsbolagen måste ha godkännande av EU-
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länderna innan de exporterar vaccin mot covid-19 till
omvärlden, inklusive Storbritannien.
Syftet med förslaget är att säkra att vaccin som EU har
betalat bolagen för att utveckla och tillverka inte går till
andra kunder.
Formuleringarna om hur dessa kontroller skulle gå till
togs fram snabbt. För snabbt. Uppenbarligen fanns
någon eller några tjänstemän på kommissionen som
inte har förstått sprängstoffet i alla frågor som rör
gränsen mellan Irland och Nordirland. Personerna
som skulle nagelfara texten före beslut och publicering
hade inte tillräckligt med tid eller hade tappat
omdömet.
I texten, som nu är ändrad, väljer nämligen EU att
hänvisa till en paragraf i det mödosamt
framförhandlade brexitavtalet mellan EU och
Storbritannien. Paragrafen handlar i korthet om att
inträffar det allvarliga oförutsedda händelser kan ena
parten förvarna den andra om att man vill börja
kontrollera varuflöden.

Det är en nödparagraf som förhoppningsvis aldrig ska
användas. När hänvisningen plötsligt dök upp i fredags
utbröt ramaskri i Belfast, Dublin och London.
Nordirlands regeringschef Arlene Foster, ledare för
konservativa DUP, kallade det ”en otrolig fientlig
handling” av EU och Ursula von der Leyen fick rycka in
med nattliga telefonsamtal.
På ytan är nu krisen bilagd, men förtroendet för EUkommissionen och von der Leyen är rejält skadat.
Särskilt från brittiskt och irländskt håll. Arlene Foster
har följt upp sin kritik med att kräva att
premiärminister Boris Johnson å sin sida aktiverar
samma nödparagraf i brexitavtalet eftersom det sedan
årsskiftet varit stora störningar i varuflödet mellan
Storbritannien och Nordirland.
Misstaget i fredags riskerar att få allvarliga följder.
Pia Gripenberg
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02 Lagförslaget som
02 Debatt om
det ser ut nu blir tyvärr pulkaåkning har
mest ett slag i luften.
blossat upp i snöigt
Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholm, är
Stockholm
kritisk mot förslaget till modernisering av
socialtjänstlagen. TT

När pandemin hindrar många andra aktiviteter
har pulkaåkningen gjort comeback i ett
vinterklätt Stockholm. Men frågan om var man
bör åka har skapat en het debatt.
– Almhöjden på Skogskyrkogården som nu
används som pulkabacke är till för anhöriga
som i stillhet vill minnas sina nära och kära
som gått bort, säger bostads- och
fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M).
Sedan snön gjorde återintåg i Stockholm har
pulkaåkandet ökat lavinartat runt om i staden. I var
och varannan snöbeklädd utförsbacke syns både barn
och vuxna komma glidande på en pulka eller
snowracer.
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I flera sportaffärer, både fysiska och på nätet, har de
klassiska pulkorna sålt slut. I vissa butiker finns bara
några enstaka exemplar av den lite mer exklusiva
snowracern eller den mer primitiva stjärtlappen kvar
att lägga vantarna på.
Men pulkaåkningen är inte till alla stockholmares
glädje. Åtminstone inte när den sker på vad vissa
menar är olämpliga platser. Det är särskilt kring
åkandet på Almhöjden, belägen på Skogskyrkogården i
södra Stockholm som debatten gått het de senaste
veckorna.
Svante Borg är chef på kyrkogårdsförvaltningen i
Stockholm, han anser att det är ett problem med
pulkaåkare på kyrkogården.
– Skogskyrkogården är en plats dit människor går för
att sörja och minnas sina nära. Vi tycker att man ska få
göra det utan att behöva störas av stoj och lek.
Då kyrkogården är allmän plats har man från
Stockholms stads sida inga möjligheter att hindra

människor från att åka pulka på kyrkogården, men
Svante Borg vädjar till alla pulkasugna att välja en
annan backe.
– Det kanske ser ut och fungerar som en pulkabacke,
men det är ingen pulkabacke. Det är gravar och en
minneslund runt kullen. Det finns andra platser att åka
pulka på men har man en avliden anhörig begravd där
så är det just dit man vill gå, säger han.
Även bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin
(M) är kritisk till pulkaåkningen på kyrkans område.
– Almhöjden på Skogskyrkogården som nu används
som pulkabacke är till för anhöriga som i stillhet vill
minnas sina nära och kära som gått bort. Hur mycket
vi än saknat snön i Stockholm, så delar jag
bedömningen att platsen är olämplig för pulkaåkning
och lek, skriver han i en kommentar till DN.
En plats där de flesta nog är överens om att
pulkaåkning passar sig är i Vita Bergsparken på
Södermalm, där det i torsdags var många barn och
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vuxna som roade sig i snön. Kompisarna Cilas
Kressmark och Seth Silverkälla har kanske högst fart
av alla ner för backen. Sådan fart att pulkorna knappt
håller ihop.
– Det roligaste är att köra full fart, säger Cilas och Seth
instämmer.
– Det går så fort så att man får snö i hela ansiktet, jag
skulle behövt ett par glasögon säger Seth.
Pappa Markus Kressmark väntar kvar på toppen och
hejar entusiastiskt på ungarna.
– Det är härligt att vi äntligen fått ordentligt med snö.
Senaste åren har det varit så milt.
– Pulkaåkning är en sådan bra grej, det kostar knappt
ingenting och alla kan åka. Sen får man sig ett
träningspass på köpet, säger Markus.
Ja, pulkaåkning gör mer än ett gott skratt. Det menar i
alla fall Daniel Berglind, docent i folkhälsovetenskap
på Karolinska institutet. Han har studerat fysisk

aktivitet hos förskolebarn och menar att pulkaåkning
är ett utmärkt exempel på en aktivitet som gynnar
både barn och vuxna.
– Studier vi har gjort visar att barn som leker utomhus
rör sig betydligt mer än när de leker inomhus. Och när
barnen rör sig mer gör även föräldrarna det, säger han.
För att uppnå en god nivå av fysisk aktvitet krävs ett
visst mått av högintensiv rörelse, då fungerar
pulkaåkning utmärkt enligt Berglind.
– Jag var själv ute och åkte pulka med mina barn i går
och blev helt slut. Det är som backintervaller fast man
åker istället för att gå ner.
– Pulkaåkning är spontan fysisk aktivitet. Timmarna
går och man märker inte att pulsen går upp, för att
man har så roligt. För barnen är det även ett perfekt
sätt att träna motoriken, säger Daniel Berglind.
Tillbaka i Vita bergsparken, där Ingrid Neye med
support från mormor Cecilia Runnström och pudeln
Viggo, kastar sig ut i backarna.
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– Det är så isigt att det går att åka utan pulka, säger
Cecilia.
Men snön och det kalla vädret uppskattas inte av alla.
– Viggo har fått nog av detta, säger Cecilia med hunden
i famnen.
– Ingrid kan åka hur länge som helst, att hon blir trött
och att det är kallt märker hon inte av.
Hamilton Steiner
hamilton.steiner@dn.se

02 Karolinska
sjukhuset går tillbaka
ner till stabsläge
På måndagsförmiddagen gick Karolinska
universitetssjukhuset ur det förstärkningsläge
som sjukhuset varit i sedan den 19 november
2020. Sjukhuset övergår nu till stabsläge.
Sjukhuset planerar samtidigt för att ta emot covid-19patienter under överskådlig tid.
– Covid-19 är inte över och sjukdomen kommer att
förbli en viktig del av Karolinska
Universitetssjukhusets uppdrag under överskådlig tid.
Samtidigt är det viktigt att vi hanterar vårdbehovet för
alla andra patienter – detta för att säkra sjukvård som
inte kan anstå och ska kunna utföras i tid. På samma
sätt som vi gick in i covid-arbetet offensivt så ska vi nu
börja styra tillbaka offensivt för andra gången under
pandemin, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för
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Karolinska Universitetssjukhuset i ett
pressmeddelande.
Karolinska, som gick upp i förstärkningsläge i mitten
av november förra året, är det sjukhus i Sverige som
hittills vårdat flest patienter med covid-19, totalt 7 843
vårdtillfällen.
Vid lunch på måndagen var antalet inneliggande
patienter med covid-19, inklusive intensivvård, 76
personer.
– Att sjukhuset lämnar förstärkningsläge och övergår
till stabsläge innebär att man närmar sig en mer
normal drift genom att en del av den centrala
styrningen minskar. I stabsläge kan sjukhuset dock
snabbt möta en eventuell ökning av covid-19, säger
Björn Zoëga.
Stabsläge är det lägsta av tre beredskapslägen inom
sjukvården. Förstärkningsläge är det mellersta och
katastrofläge är det högsta. Respektive sjukhus
beslutar självt om ändring av sin beredskapsnivå.DN
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02 Josefine och Marcus
fick hjälp av parterapi
under pandemin
Under pandemin har de virtuella
psykologsamtalen ökat med nästan 900
procent i Stockholms län. Josefine och Marcus
Qviberg fick stöd genom digital parterapi.
Men hur är det att prata med en psykolog via
videolänk? Och vad tycker terapeuterna?
De ser glada ut. Marcus och Josefine Qviberg står
utanför villan i Vällingby, där de numera tillbringar
mycket av sin tid.
Paret berättar om livet de senaste månaderna.
– Jag har precis börjat plugga arbetsrätt på dagarna
som jag är permitterad. Det har jag tänkt göra länge, så
det var perfekt nu, säger Josefine.

DN träffade dem redan i våras, när de just börjat gå i
parterapi på nätet. Sju månader senare har det äkta
paret precis haft sitt sista samtal med terapeuten.
– Men det handlar inte om att vi är missnöjda, utan
om att vi inte behöver mer stöd just nu, säger Josefine.
Många stockholmare har fått psykologhjälp digitalt
under pandemin. 2020 ökade antalet
primärvårdstillfällen för psykosociala insatser, alltså
psykologsamtal, med nästan 900 procent i Region
Stockholm. Även de fysiska samtalen har ökat, och
flera privata terapeuter har känt av ett högre tryck.
– Många människor uttrycker att de mår dåligt, och
man ser bland annat en tydlig uppgång inom internetterapin, säger psykoterapeuten Lisa Clefberg, som har
en privat mottagning.
För Josefine och Marcus Qviberg har året varit
ansträngande. Josefine arbetar i hotellbranschen och
blev permitterad när människor slutade att resa.
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Samtidigt fick Marcus allt mer att göra på sitt jobb som
affärsenhetschef.

– Många blir nedstämda av att framtiden är så oviss,
säger Anna Bennich.

– Det blev en omställning. Tidigare jobbade båda
heltid och vi turades om att hämta barnen och så. Men
nu blev det jag som fick ta ett större ansvar för
hemmet. Vi fick prata jättemycket om det, säger Josefine.

Restriktionerna gör också att par som bor ihop går
miste om den ventil som man får av att gå till jobbet
eller skolan, förklarar hon.

Anna Bennich, psykoterapeut och medlem i DN
Insidans expertpanel, uppfattar att sättet vi lever just
nu sätter press på både relationer och enskilda
personers mentala välmående.
Det handlar bland annat om att människor till stor del
lever i framtiden, menar hon. Normalt sett kan vi
hantera en lite gråare vardag med att planera för eller
längta till roliga fester, spännande resor och
utvecklande projekt.
Men nu är det svårare att blicka framåt, eftersom vi
inte vet när vi kan börja leva som vanligt igen.

– Man märker verkligen att distans, egen tid och att
fylla på med egna upplevelser och intryck är viktigt i en
relation. Att det gör både individen och relationen
starkare.
Hon får medhåll av psykologen Adam Tenenbaum,
som är kopplad till Stockholms stads
familjerådgivning.
– Tidigare kunde man låta ett morgongräl rinna av
under dagen, när man är på jobbet. Men nu har många
inte den möjligheten.
– Däremot har vi inte sett att risken för våld har ökat i
vår verksamhet. Men ofta kan man få reda på sådant
först efteråt. Våld i nära relation anmäls ofta först i
efterhand.
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Anna Bennich tror att de nya omständigheterna kan
innebära slutet för en del par som hade det tufft
tidigare.

pandemin blir det som att vissa förhållanden dör i
förtid.
Josefine och Marcus Qvibergs största problem har
varit deras svårighet att kommunicera – vilket Marcus
spårar till barndomen.

– Jag tror att de förhållanden som var starka från
början klarar sig ganska bra. Men pandemins
påfrestningar kan bli en katalysator för de som redan
bråkade mycket.
Hon drar en parallell till semestrar. Månaderna då flest
svenskar lämnar in skilsmässoansökningarna är de
som ligger efter längre ledigheter.
Det förklaras bland annat med att man till vardags
skjuter problemen framför sig, då man har fullt upp
med jobb, barnhämtning och middagshandlande. Men
när man till slut tillbringar en längre tid tillsammans
så blir meningsskiljaktigheter och andra svårigheter så
tydliga.
– Många som skiljer sig under en påfrestande kris
hade kanske gjort slut förr eller senare ändå. Nu under

– Vi är båda uppvuxna i familjer där man kanske inte
pratar så mycket om problemen, utan man biter ihop
och kör på.
Att gå i terapi har hjälp dem båda att ge uttryck för
sina känslor.
– Mycket av vår terapi har handlat om att nysta upp
knutar och våga visa sig skör, säger Marcus.
De har varit tillsammans i 15 år och är inte oroliga för
att de ska skilja sig. Terapin ser de snarare som ett sätt
att förebygga framtida kriser.
– Det är en långsiktig investering. Vi kommer att gå in
och ur parterapin. Nu gjorde vi det för att corona inte
skulle bli ett problem för oss, säger Marcus.
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Det gifta paret tycker att de digitala terapisamtalen har
varit bra, men föredrar att sitta i rummet med
psykologen. Under året har de även gått i
familjerådgivning hos Stockholms stad.

– Jag tror att vår verksamhet lämpar sig sämre för
videosamtal. Ibland kommer man in på känsliga
punkter, då man behöver vara tysta tillsammans. Det
kan vara svårare digitalt, säger Adam Tenenbaum.

– Parterapi handlar mycket om att man sitter tre
personer i ett rum och att terapeuten avväpnar
situationen. Och det blir inte samma sak på videolänk,
säger Josefine och fortsätter:

Anna Bennich håller med. Hon blandar i dag digitala
samtal med fysiska terapisessioner.

– Men samtidigt tror jag att digitala samtal kan vara
jättebra om man inte vågar gå i terapi. Barriären för att
komma igång är inte lika hög.

– Många psykologer är bekväma med digitala samtal
och har bara digitala behandlingar. Jag har kollegor
som tycker att det är toppen. Men personligen föredrar
jag att träffas. Det är ibland svårare att uppfatta subtila
signaler på videolänk, framför allt ju fler man är.

Marcus stämmer in.

Just parterapi är ofta särskilt svårt.

– Digitala möten ställer högre krav på deltagarna. Man
behöver vara mer aktiv och bjuda på sig själv.

– Du måste hålla många fler saker i huvudet samtidigt,
och även kunna uppfatta stämningen i rummet.

Även de psykologer som DN talat med har blandade
åsikter om videoterapi. Vissa menar att det varit
effektivt och användbart under pandemin. Andra
tycker att det är svårt – framför allt om man behandlar
par.

Adam Tenenbaum tycker att det är slitsammare att
arbeta via länk.
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– Vi tvingas att ”dra” mer i klienterna och vara mer
aktiva. Men det är också ett sätt att undvika risken att
någon blir smittad. Så det finns fördelar med det.
Josefine och Marcus Qviberg räknar med att de
troligtvis kommer att gå i terapi även i framtiden. Och
de uppmanar andra par att också göra det.

Statistiken gäller januari–november respektive år.
Mottagning:
2019: 353 084
2020: 417 167
Digitalt:

– Våga! Livet är för kort för att inte ha fungerande
förhållanden. Och forskning visar att det är relationer
som skapar den äkta, riktiga lyckan, säger Marcus.
John Falkirk

2019: 14 217
2020: 141 297
Källa: Region Stockholm

john.falkirk@dn.se
FAKTA. FLER VILL HA HJÄLP

Antalet psykologsamtal i primärvården har ökat
markant i Stockholms län. Tillfällena benämns som
psykosociala insatser vid husläkarmottagning i
statistiken. Med det menas att en patient får prata om
mildare besvär, som beroende eller ångest, med en
psykolog eller annan vårdpersonal med terapiutbildning.
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2 Hitta egen tid

02 Tre råd för att få
förhållandet att
fungera

Om ni tillbringar för mycket tid ihop, problemlös kring
hur ni kan få loss lite egen tid. En del par tycker det är
svårt att prata om att man inte vill umgås, för vad säger
det om oss då? Måste vi skilja oss? Så är det förstås
inte alltid. Vi mår som allra bäst när vi också lever egna
liv, upplever egna saker – och kanske hinner längta lite
efter varandra.

Berätta hur du känner, våga be om att få vara
ensam och sök professionell hjälp om det
känns för tungt.
DN:s relationsexpert Anna Bennich ger tre råd
för hur ni får parförhållandet att fungera
under pandemin.

3 Ta hjälp

1 Kommunicera
Våga sätta ord på det som är tufft för relationen just
nu. Den här pandemin är en kris, och kriser är
påfrestande för människor. Inte konstigt att vissa saker
är svårare att hantera. Försök att prata om det som ni
upplever är jobbigt en stund när ni inte redan bråkar
eller är irriterade, utan när ni har det bra. Då är det
lättare att lyssna och förstå varandra.

Om det känns väldigt tufft, sök hjälp. Det är inte
konstigt att man kan behöva hjälp med lite
problemlösning – när man varit i en lång period av
oro, ovisshet, kanske sjukdom eller jobbtrassel har
man ofta mindre energi till att tänka kreativt kring sina
problem och man kan hamna i negativ spiral av
trötthet och gräl. Det kan man få hjälp med!
John Falkirk
john.falkirk@dn.se
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02 Teknikutvecklingen
ska göra Sverige bäst i
världen på e-hälsa
Sverige ska bli bäst i världen på digital vård till
2025. Pandemin har gett omställningen en
ordentlig skjuts. Läraren Anna Nyman är en av
dem som fått hjälp med sin långvariga smärta
på nätet.

Hon har tidvis haft väldigt ont och har inte kunnat ta
alla jobb hon velat.
– Det har varit tufft. Jag har gjort tre operationer, gått
hos många olika läkare och dagligen tagit
smärtstillande under en lång tid.
Anna Nyman tog kontakt med vården i Stockholm efter
att värken blev särskilt svår vid förra årsskiftet. Hon
remitterades till Capio S:t Görans Smärt- och
rehabklinik – strax innan coronaviruset började sprida
sig i huvudstaden.

– Det har fungerat väldigt bra för mig.
Det är mörkt och regnigt ute, men likväl ska Anna
Nyman ut och ta dagens stavpromenad. Hon visar upp
veckans schema i sin app, i morgon blir det qigong.
– Det är viktigt att jag rör på mig varje dag och att jag
ser till att hålla ryggen rak. De här stavarna har varit
fantastiska. Nu kan jag gå mycket längre än tidigare.
Den 56-åriga särskoleläraren har lidit av långvarig
smärta sedan hon skadade axeln för över 20 år sedan.

– Då fick man inte besöka dem, men de berättade att
de skulle starta en nätbaserad behandling. Jag tyckte
att det lät jättespännande, säger Anna Nyman.
Coronapandemin har gjort att vården i Sverige
digitaliserats i rekordfart. Bara i Stockholms län ökade
de virtuella vårdbesöken med över 1 000 procent förra
året. Sjukhus, rehabinrättningar, vårdcentraler och
psykologmottagningar har alla fått lära sig att
kommunicera med sina patienter på internet.
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– De nya digitala vårdbolagen, regionerna och de mer
traditionella privata vårdgivarna har alla accelererat
sin digitala utveckling. Nu har till exempel alla
regioner egna vårdappar, säger Patrik Sundström,
programansvarig för e-hälsa på Sveriges kommuner
och regioner (SKR).
Men omställningen började långt tidigare. 2016 enades
regeringen och SKR (som då hette Sveriges kommuner
och landsting) om att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa till 2025.
– De flesta människor har vant sig vid att uträtta
många ärenden digitalt. Men inom hälso- och sjukvården har normen varit fysiska besök under väldigt
många år.
Vården i Sverige står inför stora demografiska
utmaningar. Personer över 80 år, som generellt
behöver mest vård, kommer att bli 260 000 fler till
2029, enligt SCB. Samtidigt ökar andelen svenskar i
arbetsför ålder bara med ett par procent.

– På kort tid blir vi väldigt många äldre, och det
innebär att vi behöver hitta sätt att arbeta mer effektivt
med de resurser vi har. Teknikutvecklingen ger helt
nya möjligheter för att göra det, säger Patrik
Sundström.
Det finns flera områden där digitaliseringen kan göra
vårdsektorn starkare, menar han. En sak är att besök
hos primärvården kan skötas via videolänk. Men ett
fält där det går att frigöra desto mer resurser är
behandlingen av personer med kronisk sjukdom, som
äldre människor ofta lider av.
– Ungefär hälften av alla svenskar har en eller flera
kroniska sjukdomar, och de tar upp 80 procent av
sjukvårdens resurser.
Nya digitala lösningar, som appar och uppkopplade
redskap, kan hjälpa människor med livslånga
åkommor att ha koll på sin kropp och sina värden. I
Västerbotten ger man som exempel uppkopplade gpsklockor till personer med demens, och i dag är det
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vanligt att personer med diabetes får blodsockermätare
inopererade.

– Jag fick träffa sjukgymnasten en gång, när
smittspridningen var lite mindre.

– På vis kan man undvika att de åker in till sjukhuset
över huvud taget. Det gör att livskvaliteten blir bättre
för individen, samtidigt som patienter tar mindre
resurser i anspråk i vården.

Anna Nyman skrevs ut i mitten av december, men har
fortfarande tillgång till sjukhusets app. Där kan hon
planera sin träning och ha koll på hur mycket hon rör
på sig.

Långvarig smärta, som Anna Nyman har, är en
sjukdom som många bär med sig hela livet. Om den
inte hanteras på rätt sätt så är risken att värken blir så
påtaglig att man får svårt att leva sitt liv som vanligt.
En del som har diagnosen måste göra
sjukgymnastikövningar

– Alla mina personliga övningar, som sjukgymnasten
tog fram, ligger i appen. Jag kommer att behöva träna
hela tiden, så jag inte faller tillbaka i det som jag var i
tidigare.

i flera år.
Under sin digitala behandling har Anna Nyman fått
prata med läkare, hon har gjort avslappningsövningar
och haft träningspass med en sjukgymnast på sin
surfplatta och mobil. Allt har organiserats via en app,
övningarna har hon gjort hemma eller utomhus.

Hon är väldigt nöjd med behandlingen och känner att
den gett henne livslusten tillbaka. Smärtstillande tar
hon fortfarande, men 56-åringen kan göra många
saker som hon hade svårt med tidigare.
– Jag mår förträffligt bra nu, faktiskt. Jag känner mig
”fit for fight” och kan hänga gardiner själv. Det är jag
stolt över.
John Falkirk john.falkirk@dn.se
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02 Så vill Stockholms
politiker digitalisera
vården
Coronaåret har gjort att vården i Stockholm
digitaliserats i snabb takt. DN har frågat de
styrande och opinionen i regionen om
omställningen och vägen framåt.

2 Mest överraskande framsteg?
– Att alla regionens akutsjukhus kunde ansluta till vår
vårdapp Alltid Öppet på bara tre veckor. Något sådant
har aldrig gått så fort innan. Sedan har väldigt många
personer använt vår coronasjälvskattningstjänst på
nätet.
3 Vilka är de största möjligheterna med
digitaliseringen?

Daniel Forslund (L), innovationsregionråd i
Region Stockholm

– Personer med kroniska sjukdomar, som behöver
regelbunden kontakt med vården, kan få en stor frihet
med hjälp av digital vård.

1 Hur ser du att pandemin påverkat digitalisering av
vården?

4 De största riskerna?

– Den har gett omställningen en rejäl skjuts, framför
allt på sjukhusen. I våras ökade de digitala
vårdbesöken med över 1 260 procent. Vi har jobbat
mycket med digitalisering tidigare och ställt krav på
vårdgivarna att erbjuda digitala tjänster, och jag tror
att det är en anledning till att vi klarat situation väl i
Stockholm.

– Digitalt utanförskap. Allt fler börjar använda digitala
kanaler som första väg in till vården, men
omställningen kan göra det svårt för personer som inte
kan eller vill använda digitala vägar. Vårdgivare ska
kunna erbjuda både fysiska och digitala
kontaktmetoder.
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5 Vad är de viktigaste politiska skillnaderna gällande
digitaliseringen av vården?

8 Vilken vård skulle du tveka på?
– Nej, ingenting jag kan komma på.

– Vi har en mer positiv grundsyn på de digitala
vårdgivare som etablerats, de som brukar kallas
nätläkare. Där har oppositionen varit mer skeptisk, och
tycker snarare att allt borde drivas av regionerna.
6 Vilka vårdtjänster vill du digitalisera framöver?
– Vård av kronisk sjukdom, som kan göras på ett helt
annat sätt digitalt. Sedan kan vi nog göra ett digitalt
lyft för sjukvårdsupplysning. Ofta ringer man till 1177
för rådgivning i dag, men det blir lätt långa köer om
många gör det samtidigt. Det hade man kunnat hitta
en mer automatiserad, digital metod för.
7 Vad för slags digital vård skulle du själva vilja ha?
– Jag är, tack och lov, en frisk person och när jag blir
sjuk behöver jag oftast bara en enkel och smidig
kontakt. Men om jag skulle få en kronisk sjukdom så
skulle jag gärna ha haft digitala sensorer för att till
exempel mäta mina blodvärden.

9 Har du någon förebild för digitaliseringen?
– Danmark har gått snabbt framåt de senaste åren. Det
är mycket tack vare en stark nationell styrning. Där
satsar regionerna gemensamt på digitala tjänster. I
Sverige har olika regioner, och ibland till och med
sjukhus, egna lösningar.
Aida Hadzialic (S), oppositionsregionråd i
Region Stockholm
1 Hur ser du att pandemin påverkat digitalisering av
vården?
– Redan före pandemin pågick en rörelse mot digital
vård, som växlats upp under pandemin. Vi har sett en
snabb digitalisering som är viktig för många, inte
minst för dem i riskgrupper.
2 Mest överraskande framsteg?
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– Att omställningen gått så oerhört snabbt. I Region
Stockholm ökade distanskontakterna i primärvården
med över 1 000 procent förra året. Det visar att det
finns en omställningsförmåga i vården.

omlistar sig till digitala aktörer utan att förstå det
själva.
5 Vad är de viktigaste politiska skillnaderna gällande
digitaliseringen av vården?

3 Vilka är de största möjligheterna med
digitaliseringen?

– Jag uppfattar att högerpartierna har en övertro på att
marknaden reglerar sig själv. Vi skulle ha behövt ett
regelverk innan vi släppte fram etableringen av digitala
vårdgivare. Vården i Stockholm har privatiserats i
väldigt hög grad. Privata alternativ är viktigt som
komplement, men vi måste ha en gemensam
grundinfrastruktur som drivs av regionen.

– Framför allt att vården blir mer tillgänglig. Jag tror
att många tycker att det kan vara praktiskt att ha
läkare och andra vårdmöten på distans för enklare
åkommor. Jag ser också stora möjligheter med
artificiell intelligens, som kan ge skräddarsydda
behandlingsmetoder.

6 Vilka vårdtjänster vill du digitalisera framöver?

4 De största riskerna?
– Det finns risker när det kommer till hur vården
regleras och finansieras. Om allt för många personer
listas hos en digital vårdgivare, så kan det leda till en
massnedläggning av fysiska vårdcentraler. Vissa
vårdcentraler har larmat om att flera av deras patienter

– Vi behöver se en utveckling av artificiell intelligens
på ett mer strategiskt sätt. Sverige har en fantastik
tillgång till patientdata, som kan vara en möjlighet för
att utveckla framtidens mediciner och
behandlingsmetoder.
7 Vad för slags digital vård skulle du själva vilja ha?
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– Jag är positiv till distansvård, framför allt om det rör
enklare frågor.
8 Vilken vård skulle du tveka på?
– För avancerade medicinska bedömningar vill jag
velat träffa en expert på plats.
9 Har du någon förebild för digitaliseringen?
– Jag vill inte peka ut någon region eller något företag,
utan vill lyfta fram helheten i Stockholmsregionen. Vi
har ett fantastiskt ekosystem med akademi, företag och
vårdgivare. Vi har väldigt goda förutsättningar för att
bygga världens bästa sjukvård.
John Falkirk
john.falkirk@dn.se

02 Därför får vi inte
låta gränsen mellan
Sverige och Norge
befästas
Coronapandemin har stängt den historiskt sett
öppna gränsen mellan Sverige och Norge. Men
det vi gör nu sitter ihop med det förflutna och sätter gränser för framtiden. När pandemin
viker måste vi tillbaka till de gemensamma
landskapen, skriver idéhistorikern Anders
Ekström.
Några veckor in i juli fick jag ett meddelande från en
vän som berättade att han just ätit sommarens första
handfull hjortron. Han befann sig i Värmland och
inventerade vandringsleder för ett forskningsprojekt.
”Jag tror jag var på norska sidan, men det gav jag
blanka fan i.”
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Det slog mig att han rövat sina bär i samma trakter
som Ola Larsmo beskriver i romanen ”En glänta i
skogen”. Den handlar om förra gången gränsen
förvandlades till en eldröd linje i gränsfolkens
medvetande. Det var under andra världskriget och i
granskogen vakade hemvärnet över flyktingtrafiken
med skjutklara gevär.
Jämförelsen kan verka brant, men anger de historiska
dimensionerna av den situation vi under snart ett år
befunnit oss i.
I hela mitt vuxna liv har jag färdats i de nordliga
gränstrakterna som ett rike. Mellan Storlien och
Meråker, Valsjöbyn och Lierne, Gränssjö och
Skalmodal försvinner nationsgränsen i landskapets
egna konturer. Friheten som dessa enorma
allmänningar bjuder är väldig och utövar ett
oemotståndligt sug.
I augusti, när sommaren är mättad och mjölkörten
lyser, är överflödet i älvarna och den fjällnära skogen
som störst. Var och en kan fritt teckna sin karta, låta

landskapet växa in i kroppen. Fiskaren följer
strömmens labyrint. Bärplockaren kryssar fram i
tuvornas arkipelag. Svampletaren förlorar sig i ett
chiffer av mossor och lav.
Strövandet ger oss platser som ingen annan ser. Det
kan vara en ljusfylld glänta, ett block i terrängen stort
nog för en vilande kropp, en skyddande brant i en
åkrök. Den ändlösa skogen är fylld av minnesstråk och
hemliga känsloförråd. Får vi inte vända tillbaka blir
livet mindre, kortare.
I somras reste sig gränsen i väster plötsligt som en
fysisk barriär. Stugfolk och längtansfulla vagabonder
följde myndigheternas bulletiner i hopp om lättare
restriktioner. Men gränserna blev snabbt fler när
regioner och landskap delades in i ett svårforcerat nät
av röda, gula och gröna zoner.
Från Østfold till Troms kom reaktioner som påminde
om hyttans betydelse som symbol för oberoende och
enskild frihet i samnordiskt liv. Men det visade också
hur snabbt en viss hätskhet sprider sig kring en gräns
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som stängs. Ett moln av idéer om nationell
kraftmätning lade sig över det nordiska landskapet.

som är så måttfullt att samma överskott kan uppstå år
efter år. Det andra är dugnad, norskans säregna ord för
det frivilliga arbete vi gör för sammanhang större än
oss själva, och som belönas med en förhöjd känsla av
gemenskap och ansvar.

Från en älv som rinner djupt i mitt medvetande, och
som jag för första gången på flera decennier inte kunde
besöka, meddelade lokalavisen att svenskar gav
”blaffen i karantene”. Det rev i hjärtat att kastas ur den
lokala gemenskapen och identifieras med ett inbillat
folk. Hur kunde ett globalt förlopp präglat av så stor
osäkerhet blåsa liv i historiens allra trubbigaste
föreställningar om nationella beteenden och
skillnader?

Språkens gränser är mer som markernas än
nationernas, ett lapptäcke av lokala biotoper och
levande förbindelser. Tänk bara på hur landskapets
konturer och samhällets hierarkier sitter ihop i våra
uttryck. I norr åker vi ”ner till byn”, i söder ”in till
staden”, som om den ena färden gick utför, den andra
in mot ett föregivet centrum.

Vi stannade i fjällkedjans östra kant, tröstade oss på
hemfjället vid Ångermanälvens källor. När nationerna
slöt sig fick gränslösheten förvaltas av språket. I slutet
av juli, efter flera veckor av envis kyla, vandrade jag
över slåtterängar och myrar med norskans vackraste
ord sjungande i huvudet.
Två av dem handlar om naturens och samhällets
gränser. Det första är høsting, som betyder skörd men
också förvaltar en idé om ett uttag av naturens resurser

På 1970-talet reste vi den smala grusvägen från
Dikanäs till gränsboden i Skalmodal för att köpa billiga
mejerivaror. Så snodde trafiken, stycken av vägen fick
asfalt och nere på byn syntes oljesmorda,
cigarettrökande män från Nordlands kuststäder,
glisande i hawaiiskjorta och med fabrikssnya Toyota.
För vår granne, född 1903, var omsvängningen
svindlande. Han hade gått med telefontrådsvindor
längs handelsvägarna västerut och hämtade
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fortfarande sitt brunnsvatten i de norska sillhinkar
som följt med tillbaka.
Kontrasten blev inte mindre när samhället under de
följande decennierna drog sig undan från de svenska
fjällbyarna. Bank, post, bibliotek, bion i folkets hus –
allt samlades först i postbussen, därefter på nätet.
Församlingshusen, i dessa trakter ett per hundra
invånare (statens träkyrka oräknad), sjönk ihop bakom
flagnande paneler. Skog och väg blev arbeten på
distans. Boskapsdjuren försvann.
I dag är den historien synlig längs hela den norsksvenska gränsen. I Tröndelags största och mest
glesbefolkade kommun, Lierne, med mindre än 1.400
invånare, finns småbruk och betade marker, sim- och
idrottshallar, utbyggd kommunal service, polis och
nyrustade hus. För den som reser från Høylandet i
nordväst, förbi den djupt skurna övre Sandøladalen,
genom Liernes centrum i Sandvika och in i
grannkommunen Strömsund kan färden påminna om
hur det var att resa österut i Europa under kalla kriget.

Skillnaden finns i oljan och laxodlingen, skogen och
vattenkraften. I avståndet mellan Barrøy och Osebol. I
politiken för stad och land, i skattesystem och
ägandeformer. Den växer ur bråddjupet mellan krigets
närvaro och förträngning. Ur seklers migration och
urfolkspolitik. Ur geologiska veck och formationer.
Men villkoren för dessa skillnader är också det som går
över gränsen: språken, handeln, släkterna, de
demokratiska formerna, välfärdens slitage på
livsmiljön.
Landskapet formas av många olika tiders avtryck. Även
samhället och erfarenheten av våra enskilda liv är
sammansatt av olika tidsskalor. Det vi gör nu sitter
ihop med det förflutna och sätter gränser för
framtiden. Vissa historiska förändringar ser vi bara på
platser som vi gång på gång och under lång tid
återvänder till. Det är begränsningens nytta,
upptäckter som görs om vi dröjer oss kvar. Plötsligt
börjar landskapen röra på sig.
På hemfjället pågår andra gränsförflyttningar. Längs
leder och osynliga stråk täcks gamla rastplatser av
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lågvuxen björk och vide. Granruskorna vajar där
kalfjället en gång bredde ut sig. Vi går allt högre upp
för att nå trädgränsen. På vägen ner till byn ser vi
rådjur som betar i fjällkornas övergivna hagar. Skogen
sluter sig över fjällängarna.

blåsig, river loss plåttak och öppnar stormgator över
skidspåren. Ett av svenskans vackraste ord, vårvinter,
är en hägring från barndomen. Inåt landet och längre
söderut var 2020, slutet på den moderna historiens
varmaste decennium, ett år då vintern aldrig kom.

I älvarna som rinner västerut kommer vårfloden allt
tidigare, vissa år redan vid påsk. Vattenflödena styr
laxens vandringar och har återverkningar långt ut i
havet. För tre–fyra decennier sedan var junivattnet
isande kallt att stiga ner i. De senaste tio åren har ofta
torkan och sommarens ljusaste nätter infallit
samtidigt.

Landskapens och samhällets rytmer faller in i
varandra. Årsvisa växlingar och långsamma processer i
naturen förskjuts och accelererar. Vi står nu vid en
gräns i tiden där det inte längre är naturen utan
samhället som framstår som repetitivt och trögt, inlåst
i motsträviga vanor, förlegade ekonomiska system och
politikens korta cykler.

Också vintern byter skepnad. Lagren känns
annorlunda i händerna när borren går genom isen.
Språk och dialekter med hundratals ord för snö söker
efter ord för att beskriva regnen som driver in i
fjällregionen under årets mörkaste tid. Isens ljud och
sånger byter ton.

Det rister i landskapet när pandemin får fart på
provinsiella stereotyper och inåtvändhet. Vi får inte
låta gränserna tjockna. Pressade nationer sluter sig.
Gemenskaper överges och skillnader framhävs.
Olikheterna mellan de nordiska länderna har vuxit sig
större än vad vi insett under det senaste halvseklet,
men det har också betydelsen av de historiska rörelser
som korsar deras gränser.

För den som är född i början av 2000-talet är
midvinternattens köld inte hård, den är regnig och
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Det är en historisk ironi att tongivande länder i väst
lämnar internationella avtal och allianser mitt under
en global pandemi. Osäkerhet och polarisering väcker
drömmar om imperier som inte längre finns. Men den
sammansatta karaktären hos den senmoderna krisen
pekar tvärtom mot en framtid av ökad ömsesidighet
och därför ett större behov av
gränsöverskridande dugnad.
Markerna och haven, bergen och skogarna har samma
budskap. Det vore inget mindre än en historisk skam
om erfarenheten av våra samhällens skörhet
förvaltades genom ett ökat inflytande av idéer om
nationell exceptionalism. När pandemin viker måste vi
tillbaka till de gemensamma landskapen. Det är där vi
tydligast ser och djupast känner att framtiden är
identisk med spåren av oss själva.
Anders Ekström
Idéhistoriker och professor vid Uppsala universitet

02 Forskningen om
tvillingar ger svar på
omstridd fråga
Studier där man jämför enäggs- och
tvåäggstvillingar har länge ökat kunskapen om
i vilken omfattning arv respektive miljö bidrar
till vår personlighet. Enligt Patrik Magnusson,
chef för världens största tvillingregister, visar
forskningen bland annat att gener kan spela
större roll för hur duktiga barn blir på att läsa
än hur mycket föräldrarna läser för dem i tidig
ålder.

Personlighetsgåtan
Del 3
Frågan om varför vi är som vi är har sysselsatt
forskare under lång tid. I Insidans serie om
personlighet undersöker vi den ur flera
perspektiv – bland annat om
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personlighetstester går att lita på. Tidigare
artiklar publicerades den 21/1 och 26/1
Förhållandet mellan arv och miljö har diskuterats i
över hundra år. Uppfattningarna om det är arvet från
föräldrarna eller miljöpåverkan som påverkar
mänskliga egenskaper har svängt fram och tillbaka
under seklet. I början av 1900-talet var det populärt att
framhålla ärftlighetens betydelse. När behaviorismen
senare slog igenom fick miljöpåverkan en allt större
betydelse i debatten.
Efter de fasansfulla följderna av nazismens rasteorier
dröjde det många år innan man vågade närma sig
frågan om att generna kanske ändå har en betydelse.
Forskning om genernas påverkan avseende
personlighet, karaktär, beteenden och läggning var i
det närmaste bannlyst i många år. Under 1960- och
70-talen dominerade tankarna om den omgivande
miljöns påverkan.
I dag råder det en stor enighet om att generna och
miljöfaktorerna styr människans personlighet och

beteenden i ungefär lika hög grad. Detta sker i ett
komplext samspel mellan generna och en oändlig rad
miljöfaktorer. I dagens forskning undersöks i hög grad
hur gener och miljöfaktorer samverkar.
Bakom den djupare kunskapen om genernas och
miljöns inverkan ligger många år av forskning på
tvillingar. Man började helt enkelt jämföra individuella
skillnader mellan enäggs- och tvåäggstvillingar som
vuxit upp tillsammans.
– Fördelen med tvillingar är att de är precis lika gamla,
födda av samma föräldrar, växer upp i samma
familjemiljö, med samma ekonomiska förutsättningar
och går ofta samma skola. Enäggstvillingar är genetiskt
identiska, tvåäggstvillingar är som andra syskon. Om
enäggstvillingar blir mer lika varandra så ses det som
ett uttryck för genernas betydelse.
Det säger Patrik Magnusson. Han är docent i genetik
vid institutionen för medicinsk epidemiologi och
biostatistik vid Karolinska institutet.
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Patrik Magnusson är också chef för Svenska
tvillingregistret. Det är världens största tvillingregister
med uppgifter om 87.000 tvillingpar. Tvillingregistret
har haft en central roll i forskningen om arv och miljö
sedan i början 60-talet.

personligheten, säger Patrik Magnusson. Dels genetisk
variation som ärvs från föräldrarna, dels
miljöpåverkan i form av så kallade icke systematiska,
sporadiska händelser.

Ett bra exempel som tydligt visar på genernas
inflytande på våra egenskaper är kroppslängd. Den kan
mätas med hög precision och nästan inga mätfel. Man
jämför hur lika enäggstvillingar är
kroppslängdsmässigt och jämför det med hur lika
tvåäggstvillingar är.
– Då kan vi få en uppskattning på hur mycket
ärftligheten spelar in för hur lång man blir. Det visar
sig att det är i mycket hög grad genetiskt betingat. Det
är inte kontroversiellt och det går bra att mäta med hög
precision, säger Patrik Magnusson.
Det har gjorts ett stort antal tvillingstudier både i
Sverige och i andra länder om genernas betydelse för
personlighetsutvecklingen. I stort sett alla pekar åt
samma håll. Två komponenter sticker ut för

Det senare kan handla om vem du hamnar bredvid i
skolan, om du får en väldigt entusiasmerande lärare i
ett ämne, eller en lärare som är hemsk. Uppväxtmiljön
i familjen har visat sig ha mycket liten betydelse för
personligheten.
Blir forskningen mer kontroversiell när det kommer till
personlighet?
– Ja, det tycker jag. Jag är själv förälder. Man vill
skapa en bra miljö för sina barn och tro att uppfostran
spelar roll. Så visst förstår jag att det kan vara svårt att
ta till sig.
Patrik Magnusson vill ändå nyansera bilden av att
endast några få procent av vår personlighet skulle bero
på hur vi haft det i familjen där vi växt upp. Snarare är
det så att generna kan påverka hela atmosfären i

620

hemmet. Så på det sättet påverkar generna indirekt
hur uppväxten blir.

gör så gott de kan, menar han. Tvillingstudier är
genomsnittsstudier som visar hur det oftast ser ut.

Patrik Magnusson menar att det är självklart att det
spelar in hur man har det hemma i övrigt också.

– Dessutom bör man tänka på att det finns det många
som klarar även en svår uppväxt mycket bra. Det finns
maskrosbarn överallt. Det finns också de som växer
upp under fantastiska förutsättningar med kärleksfulla
föräldrar som lever tillsammans, god ekonomi, men
som ändå drabbas av psykisk sjukdom eller någonting.

– Man kan inte säga att det inte spelar någon roll hur
man har det hemma som barn. För det är inte sant. Det
kan spela oerhört stor roll. Det är viktigt att vara
kärleksfull mot sina barn. Det är viktigt att göra så bra
man kan.
För vissa barn kan uppväxten i familjen få en betydligt
större betydelse för vilka personer vi blir än för
genomsnittet, betonar han.
– Systematisk fysisk eller psykisk misshandel spelar till
exempel med största säkerhet roll för hur
personligheten utvecklas.
Men att växa upp med misshandel och andra
övergrepp är som tur ovanligt, menar Patrik
Magnusson. De allra flesta föräldrar är kärleksfulla och

Det brukar sägas att det är bra att läsa för sina barn, att
barn blir duktiga på att läsa själva om deras föräldrar
läst för dem där de var små. Men det kan förklaras med
genetik i hög utsträckning, menar Patrik Magnusson.
– Läsförmåga och läsintresse påverkas med största
säkerhet av vilka gener man har. Och föräldrar som
gillar att läsa för sina barn för antagligen över
läsintressegener till sina barn också.
Patrik Magnuson bekräftar att det råder en bred
samstämmighet inom forskningen om att arv och miljö
står för ungefär femtio procent vardera av hur
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personligheten utvecklas. Men miljöfaktorerna är
nästan omöjliga att komma åt i forskningen, menar
han. De består nästan uteslutande av tillfälligheter,
slumpmässiga händelser.

– Det tycker jag är en inhuman syn. Om lärare och
andra är medvetna om och accepterar att alla har olika
förutsättningar blir genetikens inverkan en grund för
en humanistisk människosyn, säger han.

Kan genetikens påverkan vara känslig kunskap?

Däremot är det mycket svårt att mäta personlighet, för
den är så ”brusig”, menar Patrik Magnusson. Jämfört
med att mäta kroppslängd, till exempel.

– Ja, det väcker många frågor. Till exempel om
personligt ansvar. Brott och straff. Kriminalitet. En
filosofisk konsekvens av det här blir att det ser ut som
att vi saknar fri vilja. Det är svårt att bevisa hur det är
med den saken. Men det finns inget alternativ. Vi
måste leva som om vi hade en fri vilja, säger han.
Det har alltid talats om olika personlighetsdrag som
har gått i arv genom släkter. Detta har varit allmänt
accepterat. Men när det kommer forskning som visar
på detta, då blir det plötsligt svårare, menar han.
Patrik Magnusson skulle snarare vilja lyfta fram en
positiv humanistisk konsekvens av det vi lär oss genom
genetiken. Alternativet till detta är att vi alla är ett
oskrivet blad.

– Om vi hade kunnat mäta personligheten bättre än
vad vi kan i dag, då tror jag att genetikens betydelse
hade ökat ännu mer. Att miljöpåverkan ändå blir så
pass hög beror på att frågeformulären man använder
för att mäta personlighet är väldigt grova.
Personlighetsforskningen baserad på tvillingstudier
har under åren kritiserats. Man har bland annat
ifrågasatt att genetiken ges så stor betydelse, att
uppfostran borde spela mer roll.
– Men det är hittills inte någon som hittat
miljöfaktorer som skulle ha en större betydelse än
generna. Snarare har dna-forskningen bekräftat det
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som femtio år av tvillingforskning kommit fram till vad
gäller personlighetsutveckling.
Han säger att tvillingforskningen också bidragit till att
tydligare visa på sambandet mellan personlighet och
psykiatri. Att vara till exempel melankoliskt lagd
varierar gradvis på en skala skala där vi finns i olika
grad. Det är först vid extrema värden som det blir en
sjukdom eller ett medicinskt problem som får en
diagnos.
– Alla har lite melankoli, men de flesta ligger i ett slags
normaltillstånd, ett medelvärde. Vi alla finns
någonstans på autismskalan, vi alla finns på
depressionsskalan.
I dag handlar tvillingforskningen mycket om autism
och adhd. Att dessa tillstånd skulle vara genetiskt
betingade var länge ett tabubelagt perspektiv. Det var
först när tvillingstudier gång på gång kunde visa att
större delen av den individuella variation som finns
inom adhd och autism är kopplat till generna som
detta perspektiv började tas på allvar.

Ett projekt som precis inletts på Karolinska institutet
med hjälp av Tvillingregistret handlar om personlighet
i ungdomen kan förutsäga vårdbehov i unga
vuxenlivet. Tidigare forskning har visat att impulsiva
individer löper högre risk för senare missbruk och
kriminalitet, men bakomliggande faktorer som till
exempel föräldrars socioekonomiska status skulle
kunna förklara sambanden.
– Vi planerar att använda det svenska tvillingregistret
för att bättre justera för potentiella bakomliggande
faktorer som delas av tvillingpar, inklusive föräldrars
socioekonomiska status men även underliggande
genetiska faktorer, säger Erik Pettersson, projektledare
och forskare på Karolinska institutet.
Hans Arbman
hans.arbman@dn.se

Tvillingregistret.
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Svenska tvillingregistret finns på Karolinska institutet i
Solna och är världens största tvillingregister med
uppgifter om 87 000 deltagande tvillingpar.
Det har haft en central roll i forskningen om arv och
miljö sedan början 60-talet, och utgör i dag en så
kallad forskningsinfrastruktur av nationellt intresse,
delvis finansierad av svenska Vetenskapsrådet.
Sedan 60-talet har alla vuxna tvillingar som fötts i
Sverige frågats om medverkan. Det har skett vid olika
åldrar. I dag frågas föräldrarna när barnen är nio år.
Ett hundratal vetenskapliga rapporter publiceras varje
år som baseras på underlag från tvillingregistret.
I dag handlar mycket av forskningen om psykiatri, som
autism, adhd och tvångsbeteenden. Kroppslig hälsa,
som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, astma, allergi,
migrän och tandhälsa är också stora forskningsområden.
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03 Helt rätt att
kvinnor får
gratisbindor
Försvarsmakten har börjat erbjuda mensskydd till
värnpliktiga. Och det finns många som genast skyndar
till och låtsas vara upprörda.
Så ”mens är ett stort jädra problem som inte kan
skötas av kvinnor utan hjälp. Ett handikapp. Diagnos:
fertil livmoder”, raljerar Expressens Ann-Charlotte
Marteus (26/1). ”Vad är nästa steg?”, undrar hon, och
svarar sig själv: Kanske att kvinnliga stridspiloter får
vara hemma när de ”känner sig PMS-tossiga”?
Själv tänker jag bara: Vilket bra initiativ av
Försvarsmakten! Särskilt om man betänker
alternativet.
Mensskydd är en hälsofråga. Världen över går kvinnor
runt med ohygieniska trasor som kan orsaka infektion
och i värsta fall död. Men i ombonade, rika Sverige

behöver ingen oroa sig över sådant. Förutom då i
situationer där alla bekvämligheter skalats bort – som
under värnplikten. När folk bokstavligen har dragit åt
skogen, mitt ute i ingenstans, och upptäcker att de
glömt packa med sig tamponger och att bindorna
håller på att ta slut.
De som saknar mensskydd fördärvar inte bara
Försvarets uniform (även om det där klassiska
grönbruna mönstret enligt legenden inte bara är till för
kamouflage utan också för att dölja den
demoraliserande åsynen av blod). Om de är ute i fält
blir de dessutom blöta, och därmed nedkylda.
Somliga gnäller nu om att ifall kvinnor ska få
mensskydd, så borde män få gratis rakhyvlar. Men
mäns rakhyvlar motsvarar kvinnors rakhyvlar.
Mensskydd är i stället snarast att jämföra med
toapapper. Och jag tror inte att någon behöver vara
rädd att kvinnliga rekryter kommer att få det för lyxigt
i framtiden. Det lär knappast vara de där ultratunna,
eleganta bindorna som tillhandahålls, utan billiga
standardhistorier.
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Men det viktiga här är principen: Att Försvarsmakten
inte bara välkomnar kvinnor, utan också ser dem.
Lisa Magnusson
lisa.magnusson@dn.se
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övervinna avstånd och kvickt kunna transportera ljud
(språk) som kroppen ger ifrån sig.

03 Handen på hjärtat:
Har ni haft någon
användning av er
kropp på senare tid?

Med tiden har instrumenten blivit alltmer virtuella.
Numera räcker det att med en fingertopp trycka på en
knapp eller med kanske två scrolla en skärm. Vips har
mitt ”jag” tänjts och förlängts. Det har expanderat och
samtidigt, paradoxalt nog, gjort sig ännu mer
oberoende av min kropp. Men alla dessa förlängningar
av vårt ”jag” ser vi som framsteg, inte som en fara som
kan vända sig mot den kropp som de ska tjäna.

Tekniken gör att vi kan leva utan våra kroppar.
Pandemin tvingar oss att göra det. Men vad är
det för ett liv?
Sträcker jag ut mina armar har jag en räckvidd på
nästan två meter. Där tar min kropp slut och världen
börjar. Min hud håller kroppen samman, bortom
denna gräns börjar vad som inte längre är ”jag”.
Två meters räckvidd är inte mycket. Den uppfattningen
delar resten av mänskligheten med mig som därför
från första början ansträngt sig att förlänga den med
diverse instrument, först mycket handgripliga som en
sten eller ett spjut. Senare kom hjulet och vägar för att
förflytta kroppen snabbare, hävstång och slägga för att
kunna lyfta och slå bättre, lur och mikrofon för att

Det finns förstås historiska undantag. Sabotörer och
ludditer, så kallade maskinstormare, slog sönder
instrument som vävstolar när de hotade att beröva
dem existensen – egentligen deras kroppar, som nu
kom till bara begränsad användning. Teknologins
rasande utveckling för med sig kulturell-existentiella
förändringar. Den tjeckiske författaren Karel Capek
uppfann redan 1920 den ”robot” som i människans
tjänst snart vänder sig mot henne och tar över. Det var
tänkt som varning. Men Capek var humanist och vad
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han varnade för fick i hans pjäs ett lyckligt slut. I dag
skulle han nog inte vara lika optimistisk.
Någon protesterar. Vad är då dagens kroppsfixering,
joggning, stavgång, skrotlyft på gymmet, om inte bevis
för kroppens starka ställning i vår tid? Men förstoring
av rumpan, magrutor och fettsugning tror jag säger oss
mer om saken; alltså en sentimental, bokstavligen
reaktionär estetisering där kroppen ska räddas
åtminstone som skönhetsprojekt. En långt mer
defensiv än offensiv strategi: inte längre ett försök att
förlänga kroppen utan att rädda det lilla som ännu kan
räddas av den.
Och denna dekadenta strategi står långt mer i
ensamhetens än i kroppens tjänst.
Ensamheten är först och främst ett fysiskt tillstånd. Ja,
vi kan vara ensam i en folkmassa, men utan den blir
vår ensamhet robinsonsk, vars författare blev tvungen
att uppfinna Fredag för att hans hjälte inte helt skulle
gå under i sin ensamhet. ”No man is an island”, skriver
John Donne hundra år innan Daniel Defoe. Ty ”jagets”

yttersta strävan är, också när det inte är medvetet om
det, att nå ett annat ”jag” för att tillsammans bli till ett
”vi”. Inte för att uppnå det omöjliga – smälta samman
eller krypa under en annan människas hud – men för
att röra vid huden, genom ögonen se in i en annan
människa, omfamna och för ett ögonblick förena sig
med henne.
Ingenting av detta är möjligt utan vår kropp. Själv har
jag nått en ålder då min alltmer är upptagen med att
släcka ner, somna in eller dra sig tillbaka. Det ena efter
det andra fungerar inte längre som förr. Kroppen
sviker mig. Det är trist, men naturligt och oundvikligt.
Det kallas ålder. En helt annan sak är när kroppen
nervärderas och begränsas inte av ålder utan av vår
virtuella kultur: paradoxalt nog i namn av att göra den
mer allsmäktig.
Handen på hjärtat: Har ni haft någon användning av er
kropp på senare tid? En eller två meter – det varierar
från land till land – är det avstånd vi bör hålla till en
annan kropp för att minska riskerna för att smittas av
coronaviruset. Som pandemi hotar det oss till livet,
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särskilt då de riktigt gamla. Samtidigt är viruset ett
angrepp på vår kroppslighet i sig och de åtgärder vi
vidtar mot viruset går direkt ut över den. Den ena
kroppen har blivit till den andras fiende: som vår
teknologi arbetar coronan på att göra kroppen
överflödig, till sist kanske helt avskaffa den.
Många tycks redan bejaka ett sådant kroppslöst
samhälle där alla jobbar hemifrån, handlar och träffas
på nätet, umgås via Skype och sammanträder i
videokonferenser medan allt färre förflyttar sin kropp
på grund av flygskam. För mig vore ett sådant liv som
att befinna sig i helvetets förgård. Utan användning av
armar för att kramas eller lägga om någons axlar? Eller
fötter och ben för att flanera? Men jag vill på plats se
om fisken är färsk, fönstershoppa i stans centrum och
inte äta middag över länk med en vän i Wien. Min
erfarenhet av arbete tillsammans med andra säger mig
dessutom att allt viktigt sker genom ett ögonkast eller
vad som viskas i ett öra och att alla beslut fattas i
kaffepausen.

Ingen själ utan kropp, heter det. Men kanske räcker
det med en hjärna? Bevarad i något slags kemisk
lösning som garanterar mänskligt medvetande utan
onödiga fysiska manifestationer? Kanske kan så även
den mänskliga drömmen om evigt liv förverkligas. Är
det då fortfarande jag? Kanske. Om jag inte sätter
alltför stort värde på mitt hår, mina fräknar, mitt kön
och ett eller annat inre organ.
Fast vad jag ska med evigt liv till utan en kropp att
erbjuda någon annan, blir jag inte riktigt klok över.
Richard Swartz
richard.swartz@chello.at

Och till allt detta behövs kroppar.
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03 Därför dör äldre i
andra vågen – trots
besöksförbud
Trots alla åtgärder har coronaviruset slagit
hårt mot landets äldreboenden också under
andra vågen.
En färsk enkät från fackförbundet Kommunal
avslöjar nu allvarliga brister i användningen av
skyddsutrustning i äldreomsorgen.
– Det är alarmerande, säger ordförande Tobias
Baudin.
Coronakommissionens dom var hård när den första
delrapporten kom i december: Strategin att skydda de
äldre har misslyckats och det yttersta ansvaret vilar på
nuvarande och tidigare regeringar.
Rapporten fokuserade framför allt på det som skett i
Sverige under våren, men Socialstyrelsens senaste

siffror visar att många äldre har dött av covid-19 också
under andra vågen.
Under sju månader – från 1 mars till 30 september
förra året – avled 2 762 personer med boendeformen
särskilt boende av covid-19, enligt myndighetens
statistik.
Från den 1 oktober har ytterligare 2 099 personer med
samma boendeform dött av sjukdomen. På grund av
några veckors eftersläpning väntas siffran stiga
ytterligare även om kurvan nu ser ut att vända ned.
Den totala andelen av de som dött av covid-19 som
dödsorsak med boendeformen särskilt boende under
den andra mätperioden, är något högre jämfört med
den första perioden, 47,2 mot 46 procent. Andelen av
de avlidna som är 70+ är högre nu än i mars–
september, då var siffran 89,1 procent – nu är den
94,2.
– Det är väldigt sorgligt att det inte blivit stopp på
smittspridningen, säger Iréne Nilsson-Carlsson,
folkhälsoråd på Socialstyrelsen.
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Hon uppmanar till en viss försiktighet i tolkningen av
siffrorna, bland annat eftersom det är svårt att jämföra
den totala smittspridningen mellan första och andra
vågen.
– Om man tittar på hur många som avlidit i
förhållande till hur många smittade vi har uppgifter
om är det väsentligt färre, säger hon.
Är inte det en vansklig jämförelse med tanke på att
man inte testade i lika stor utsträckning i våras?
– Jo, det har säkert fångats fler med milda symtom
under hösten men de som fick tydliga symtom under
våren bör finnas med i statistiken
Både under våren och efteråt vidtogs en rad åtgärder
för att skydda de äldre, bland annat genom krav på
skyddsutrustning och utbildningar i vårdhygien för
personalen. I april införde regeringen ett nationellt
besöksförbud som senare hävdes i oktober. Från
november har kommunerna haft möjlighet att ansöka

om lokala förbud. Så varför har också andra vågen
slagit så hårt mot de äldre?
Flera av de aktörer som hanterar pandemin landar i
delvis samma slutsats som coronakommissionen
gjorde när de granskade första vågens konsekvenser
för äldreomsorgen: En stor smittspridning i samhället
avspeglas i dödstalen på landets äldreboenden.
– Man önskar att vi inte fått en så kraftfull andra våg.
Ska man skydda de allra äldsta handlar det inte bara
om att vidta specifika åtgärder mot äldreboenden. Det
är också väldigt viktigt med åtgärder på samhällsnivå,
säger Emma Spak, chef för vårdsektionen på Sveriges
kommuner och regioner, SKR.
Ett äldreboende kombinerar två av de värsta
riskmiljöerna, hemmet och arbetsplatsen, enligt
Folkhälsomyndighetens bedömning.
– Så även om man har skyddsutrustning, jobbar i
mindre grupper och har tränat på basala hygienrutiner
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så är det en riskfylld miljö, säger Iréne NilssonCarlsson.

bättre är det definitivt inte bra, säger Kommunals
ordförande Tobias Baudin.

Problem med skyddsutrustning har varit en
återkommande fråga under hela pandemin. I början
saknades tillgång på materiel samt utbildning och
regelverk om hur den skulle användas.

Enkäten visade också att mer än var tionde
skyddsombud, 12 procent, svarade att arbetsgivaren
försökt begränsa användandet av adekvat
skyddsutrustning.

Enligt fackförbundet Kommunal finns det fortfarande
stora brister som innebär risker både för personalen
och för de äldre. Förbundet genomförde under januari
en enkät bland 6 630 skyddsombud på äldreboenden –
resultatet visar brister i användningen av
skyddsutrustning. I enkäten, som DN tagit del av,
framkommer att mer än var sjunde skyddsombud, 15
procent, uppgav att det förekommit situationer där
personal arbetat utan rätt skyddsutrustning under den
senaste månaden.

– Det är en dyster bild. Det brister i rutiner och jag
skulle tro att det ibland saknas kunskap och utbildning
om vilken skyddsutrustning man ska använda i vilka
situationer. Arbetsgivarens ansvar är avgörande, säger
Baudin som också efterlyser tydligare vägledning och
krav från ansvariga myndigheter.

– Det är alarmerande. Man får inte släppa fokus på att
använda skyddsutrustning och att göra det på rätt sätt.
Pandemin är långt ifrån över. Även om det har blivit

– Det behövs fler nationella riktlinjer kring de här
frågorna. Man ska till exempel inte kunna börja på ett
äldreboende om man inte har utbildning i basala
hygienrutiner.
Också Iréne Nilsson-Carlsson på Socialstyrelsen har
fått signaler om att inte utrustningen används på rätt
sätt.
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– Vi ser från mätningar när det gäller basala
hygienrutiner och klädregler att det inte är perfekt
även om det har blivit bättre, säger hon.
Men någon brist på skyddsutrustning har varken
Socialstyrelsen eller SKR fått uppgifter om.
Kommunal har också identifierat ytterligare en
kvarstående brist från våren: andelen timanställda.
– Arbetsgivarna har inte skärpt sig. Många pekade på
att det var en stor anledning till den höga
smittspridningen i fjol, det kan göra att det sprids nu
också. Många timanställda går mellan arbetsgivare och
då finns det risk att man tar med sig smitta, säger han.
Enligt coronakommissionens ordförande Mats Melin
är det sannolikt att flera av de strukturella brister som
identifierades i kommissionens rapport om
äldreomsorgen under våren, fortfarande finns kvar.
– Svagt ledarskap, många timanställda och många
anställda utan den grundläggande medicinska
utbildning som finns i en undersköterskeutbildning.

Och den uppdelade organisationen med kommuner
som ansvarar för hälso- och sjukvård i alla delar utom
läkarinsatser. Man kan bara hoppas att det har
utvecklats något med ytterligare användning av mobila
team, säger han.
Emma Spak på SKR, anser att deras medlemmar,
kommuner och regioner, blivit bättre på att både
begränsa och behandla smittan. Hon befarar att
dödssiffrorna annars hade varit ännu högre.
– Man har testat mer och haft större tillgång till
utrustning och man har jobbat mer med kohortvård
även om vi har vissa legala bekymmer med att isolera
smittade personer.
Ingmar Skoog, professor i psykiatrisk epidemiologi och
föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid
Göteborgs universitet, är inne på samma spår. Utan
den beredskap som byggts upp hade siffrorna
förmodligen blivit ännu högre.
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– Även om det kanske inte funkar överallt så bör det
vara en förbättring på de flesta ställen. Det visar hur
otroligt svårt det här är.

av de 6 630 skyddsombuden svarade, en svarsfrekvens
på 40,6 procent.

En nationell samordnare för äldrevården hade
underlättat arbetet, tror Skoog.

15 procent av de svarande angav att det har
förekommit situationer där personalen har arbetat
utan rätt skyddsutrustning den senaste månaden.

– På samma sätt som vi har för vaccin nu. Någon som
tar övergripande ansvar för frågan. Skapar checklistor
äldreboenden ska följa. Nu har vi 290 olika kommuner
och 2 000 äldreboenden.

12 procent av de svarande skyddsombuden angav att
arbetsgivaren har försökt att begränsa användandet av
adekvat skyddsutrustning på deras arbetsplats eller
inom deras skyddsområde.

Hanna Jakobson

Källa: Kommunal

hanna.jakobson@dn.se
Adrian Sadikovic
adrian.sadikovic@dn.se
FAKTA. KOMMUNALS ENKÄT

6 630 skyddsombud inom äldreomsorgen uppmanades
av Kommunal att mellan 20 och 24 januari 2021 svara
på en webbaserad enkät om skyddsutrustning. 2 690
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03 Ny undersökning:
Brittiska mutationen
sprids i Sverige
Den brittiska mutationen har fått fäste i
Sverige, visar Folkhälsomyndighetens
stickprovskontroller i fyra regioner.
– Den tycks sprida sig något mer effektivt än
andra typer av viruset. Det är också troligt att
vi kommer att se den här typen ta över och allt
mer dominera antalet fall, säger enhetschef
Sara Byfors.
Med en ny sorts stickprovsmetod ska
Folkhälsomyndigheten snabbare och mer träffsäkert
identifiera virusvarianten, B117, som först upptäcktes i
Storbritannien.
– Vi kan snabbt få ett svar om det är troligt att provet
tillhör den brittiska varianten, säger Sara Byfors.

En analys av 2 200 positiva tester i fyra regioner under
förra veckan har screenats med den nya metoden. Elva
procent visade sig vara den brittiska varianten.
Testerna gjordes i Västra Götaland, Skåne, Gävleborg
och Västmanland. Nivån är ungefär den samma i de
fyra regionerna.
Undersökningen tyder på att Sverige kan ha en
liknande spridning av virusvarianten som i flera andra
europeiska länder.
– Det är troligt att vi kommer att se den här typen ta
över och allt mer dominera antalet fall. Men om det
också betyder att smittspridningen kommer att öka
beror ganska mycket på hur vi beter oss, säger Sara
Byfors.
Under den här veckan görs en ny kontroll i de fyra
regionerna för att få en uppfattning om
spridningstakten. Medoden ska utvidgas till flera
regioner, samtidigt som kapaciteten att sekvensera
prov (analysera virusets hela arvsmassa) byggs ut.
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Om det kan bli aktuellt med skärpta reserestriktioner i
Sverige som en följd av mutationens framfart avgörs
enligt Sara Byfors av om spridningen är ojämnt
fördelad i landet.
– Vi vet ännu inte om det skiljer sig i regionerna. Vi
kommer att få lite bättre besked efter den här veckan,
säger Sara Byfors.
– Det handlar ju väldigt mycket om vad man gör på sitt
resmål och om man reser på ett säkert sätt. Åker man
till sin egen stuga i fjällen eller på småländska
höglandet och inte träffar andra människor så är
risken väldigt liten att man sprider smitta eller plockar
upp smitta. Det viktiga är att undvika kontakter.
Fjällresorna ledde inte till ökad spridning under
julhelgerna, men hur ser läget ut inför sportlovet med
tanke på den nya mutationen?
– Det ser ju ut som att den här virusvarianten har en
ökad förmåga att sprida sig, men det är samma
åtgärder som gäller. Om du som individ följer de

rekommendationer som finns och inte träffar andra
människor, inte åker upp till fjällen och delar stuga
med en annan familj, så är inte risken större nu än
tidigare. Det handlar väldigt mycket om vårt beteende.
Ta till vara den service som finns med att du kan få mat
hemlevererad.
För att minska risken för att olika virusvarianter får
spridning i Sverige vill Folkhälsomyndigheten att
regeringen inför krav på utländska medborgare att vid
inresa till Sverige uppvisa ett negativt coronatest.
Regeringen har som mål att införa åtgärden till helgen.
Är det inte för sent att införa krav på test om det redan
finns en samhällsspridning av mutationen?
– Ja, så kan man ju tänka. Sverige utfärdade tidigare
inreseförbud för medborgare från de länder där vi såg
en stor smittspridning. Kravet på negativt test kan
fånga något fler. Om introduktionen av den här
varianten skedde under hösten, så tar det ett tag innan
den etablerar sig och tar fart. Det hade inte påverkat
särskilt mycket om åtgärden införts tidigare. Framåt
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tycker vi att det är viktigt att hindra introduktion av
ytterligare nya varianter och få en bättre koll på vad
som kommer in till landet, säger Sara Byfors.
Vilken väntas bli den främsta vinsten med kravet på
negativt covid-test vid gränsen?
– Dels är det en signal att tänka efter om du behöver
resa. Men smittan kan ändå ta sig in och det är viktigt
att både utländska och svenska medborgare som
kommer till Sverige är försiktiga, uppmärksamma på
symtom och testar sig.

Totalt har 576 606 personer i Sverige bekräftats
smittade av covid-19.
De nytillkomna dödsfallen i myndighetens statistik har
i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de
dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund
av eftersläpning i rapporteringen. Detta innebär att
den dagliga uppdateringen visar inrapporterade
dödstal, inte dödstalet för just den dagen.

Mia Holmgren
mia.holmgren@dn.se
FAKTA. 224 NYA DÖDSFALL MED COVID-19

Ytterligare 224 dödsfall med bekräftad covid-19 har
rapporterats i Sverige, meddelar
Folkhälsomyndigheten. Sammanlagt har 11 815
smittade avlidit i landet.
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03 Astra Zenecas
vaccin rekommenderas
inte till personer över
65 år
Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte
Astra Zenecas coronavaccin för personer över
65 år. Anledningen är att vaccinets
skyddseffekt ännu inte är säkerställd för
åldersgruppen.
– Vaccinen är effektiva och säkra. Det är viktigt
att komma ihåg även om det finns vissa
tveksamheter kring Astra Zenecas skyddseffekt
bland äldre, säger Sara Byfors, enhetschef på
myndigheten.
I fredags godkände EU-kommissionen Astra Zenecas
coronavaccin för användning inom unionen. Samtidigt
är vaccinets effektivitet bland personer över 55 år
osäker, enligt EU:s läkemedelsmyndighet, EMA.

– Det är tydligt att vi inte har särskilt mycket
information om effektivitet bland personer över 55 år,
sade Bruno Sepodes, ordförande för EMA:s
expertkommitté, på en pressträff i samband med
godkännandet.
Vaccinet har en skyddseffekt på 60 procent för
personer över 18 år som fått två doser. I gruppen över
55 år kan man däremot inte beräkna skyddseffekten
eftersom för få sjukdomsfall bland personer över 55 år
upptäcktes i studien.
EMA:s experter väntar sig dock att vaccinet ger skydd
även i den äldre gruppen och har därför
rekommenderat användning på alla personer över 18
år. Kliniska studier har också påvisat att vaccinet är
säkert även för äldre personer.
På tisdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att man
inte kommer att rekommendera vaccinet till personer
över 65 år. I åldersgruppen bör i stället vaccinen från
Moderna och Pfizer/Biontech användas.
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Enligt Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström
kommer inte beslutet att påverka takten i
vaccineringen av befolkningen:

hälso- och sjukvårdspersonal får använda det vaccinet i
ett första skede, säger han.
Mia Holmgren

– Jag tror inte att detta förändrar något, däremot blir
det en del omplaneringar för regionerna vilket kan vara
besvärligt.
Pågående kliniska studier undersöker närmare Astra
Zenecas effektivitet hos äldre och rekommendationen i
Sverige kan komma att ändras när ny kunskap om
vaccinets effekt bland äldre finns tillgänglig.
Enligt Sören Andersson, enhetschef vid
Folkhälsomyndigheten, kan det bli aktuellt att justera
turordningen för vaccinering efter tisdagens besked.
– Det kommer inte att bli några stora omvälvande
förändringar i prioritetsordningen, men däremot lite
tydligare hjälp att använda de vaccin som är
tillgängliga. Ålder har högsta prioritet och det kommer
att gälla Astra Zenecas också, men man kan tänka att

mia.holmgren@dn.se
Gustav Olsson
gustav.olsson@dn.se
Clas Svahn
clas.svahn@dn.se
FAKTA. LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN VACCINEN

Skyddseffekt:
Pfizer/Biontech: 95 procent.
Moderna: 94 procent.
Astra Zeneca: 60 procent.
Förvaring:
Pfizer/Biontech: Minus 70 grader.

640

Moderna: Minus 25–15 grader.
Astra Zeneca: Kylskåpskallt, 2–8 grader.
Antal doser:
Pfizer/Biontech: 2 doser, 21 dagars intervall.
Moderna: 2 doser, 28 dagars intervall.
Astra Zeneca: 2 doser, 28 dagars intervall.
Godkänt för:
Pfizer/Biontech: Personer 16 år och äldre.
Moderna: Personer 18 år och äldre.
Astra Zeneca: Personer 18 år och äldre.
Säkerhet: Vaccinen har visat likartade, övergående
biverkningar kopplade till aktivering av
immunsystemet. Källa: Läkemedelsverket

03 Örådet fixade
första sprutan till alla
över 70
På två dagar har nästan alla över 70 år på
bohuslänska Rörö fått den första
vaccinsprutan mot covid-19. Det var ett förslag
från örådet på ön som gjorde att fas 2 av
vaccineringen kunde starta.
– Jag kontaktade vårdcentralernas chefer med
vårt förslag och de nappade direkt, säger
Thomas Alm, örådets ordförande.
På Rörö har de precis lyckats vaccinera alla inom
hemtjänsten, på äldreboenden och dessutom hunnit ge
nästan alla över 70 år första sprutan. Arbetet startade
för några veckor sedan när en öbo hörde av sig till
Thomas Alm med ett förslag.
– Det fanns en önskan om att slippa tvinga de 94
mantalsskrivna Röröborna över 70 år att åka båt till en
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av Öckerös två vårdcentraler för en första vaccinspruta.
Så vi hörde av oss till olika föreningar om de kunde
ställa upp med lokaler på ön. Alla ställde ju upp direkt
och vi kunde välja den som passade bäst, säger han.
Valet föll på Sionkapellet på ön – och Thomas Alm
meddelade vårdcentralernas chefer på Öckerö:
– De nappade ju direkt.
Då återstod endast att sprida informationen till de
äldre.
– Vi fixade så att folk fick ett telefonnummer till
tidsbokningen hos vårdcentralen via sociala medier
och vanliga papperslappar i postboxarna nere vid
butiken, berättar Thomas Alm.
Tid för första sprutan kunde bokas någon gång den
28–29 januari. När det var dags kom sjuksköterskor
från vårdcentralerna till Rörö och Sionkapellet.

Enligt Thomas Alm har alla som är över 70 år på Rörö,
förutom ett fåtal som haft särskilda förhinder just
dessa dagar, nu fått en spruta .
– Allt har fungerat jättesmidigt, säger han.
Samma procedur kommer att upprepas när det är dags
för den andra sprutan om cirka fyra veckor.
Det är regionen som ansvarar för vaccineringen av
svenskar över 70 år – och det är vårdcentralerna som
ska stå för själva genomförandet. Men på Rörö
lyckades örådet alltså skynda på processen på egen
hand.
– Jag är glad för alla som får vaccin och jag är glad för
att det finns en sådan vilja att bli vaccinerad. På vissa
mindre orter har leveranserna gjort att man kan
vaccinera klart i fas 1 och vid överblivna doser kan
vaccinera några i fas 2, säger vaccinsamordnare
Kristine Rygge.
Carl Cato
carl.cato@dn.se
Helena Jönsson
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03 Strömstad inför
lokala
coronarestriktioner
Strömstads kommun inför lokala restriktioner redan
från tisdagen sedan coronasmittan skenat dramatiskt.

nyregistrerade fall nästan fördubblats. Nu vidtas
krafttag för att få bukt med smittan.
”Alla i Strömstad måste hjälpa till. Det finns ingen
verksamhet som är undantagen”, säger Peter Nolskog,
biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland, i ett
pressmeddelande.
TT

Under förra veckan nästan fördubblades antalet
nyregistrerade fall i kommunen.
Sveriges stängde gränsen mot Norge för en vecka
sedan. Norge hade drabbats av utbrott av coronamutationen från Storbritannien i flera kommuner inte
långt från den svenska gränsen.
Men medan smittspridningen är på väg nedåt i Västra
Götaland-regionen som helhet går Strömstad i den
motsatta riktningen, skriver Göteborgs-Posten.
Strömstad hade under vecka tre klart flest fall sett till
folkmängden av samtliga 49 kommuner i Västra
Götaland. Och under vecka fyra har antalet
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03 Välkommen till
framtidens butik – här
kan varan få nytt pris
flera gånger om dagen
Framtidens handlare vill ha lika bra koll på
kunderna i den fysiska butiken som de har på
dem på internet. Priset i butiken kan ändras
flera gånger om dagen.
Kanske är det heller inte självklart att ehandeln fortsätter att växa som den gjort.
Cityhandeln i Sverige kan komma att hitta
tillbaka till stadskärnorna igen.
DN har talat om morgondagen med forskare,
experter och med företagen som kommit längst
i omställningen.
Nyligen tog livsmedelsbutiken Matvärlden i Vällingby
Centrum i Stockholm ett avgörande steg i den digitala

omställningen. Under en natt installerades
elektroniska prisetiketter på hyllorna. Kameror som
samlar information om hur försäljningen går
monterades.
Butiken säljer cirka 30 000 artiklar om dagen och
fördelarna med det nya systemet, som just nu är i
teststadiet, är enligt Matvärldens it-chef Jonas Tayli
minst tre.
– Vi vill automatisera upprepande arbetsmoment,
skaffa oss en mer dynamisk förmåga att sätta priser –
till exempel snabbt kunna sänka priset på bananer om
vi vill sälja ut dem. Och så vill vi staka ut vägen för ehandel genom att göra plock effektivare, säger han
stående i en gång i butiken där dussintals sorters pasta
säljs.
Tiden som sparas in ska i stället läggas på att skapa
nytta för kunderna, fortsätter han.
I livsmedelsbutikernas eviga kretslopp plockar
kunderna ned varor från hyllorna. Hyllorna fylls sedan
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på igen. Biträden rullar runt vagnar med produkter i
butiken. De letar efter platsen där en särskild sorts
pasta, olivolja eller barnmatsburk ska stå.
Här finns det tid att vinna.
Med ny teknik scannas varan och det börjar blinka på
hyllkanten. Därmed råder det inget tvivel om var den
ska placeras. Varje gång tjänas några sekunder in.
På liknande vis finns det en potential att spara tid när
matkassar ska plockas ihop från listor som kunder
beställt på hemsidan. Inköpslistan ger besked om den
kortaste vägen genom butiken. Det blinkar på hyllan
för de varor som ska plockas – och rätt varor hamnar i
kassen.
– Vi har inte börjat med försäljning på nätet, men när
vi gör det, så har vi räknat ut att vi i snitt sparar nio
sekunder per plockad vara på det här sättet, säger
Jonas Tayli.
Sekunderna blir dagligen till minuter och timmar och
till mellan en halv och en miljon kronor om året för en

vanlig servicebutik i intjänad arbetstid, enligt Nils
Hulth, produkt- och utvecklingschef hos det svenska
företaget Pricer, som tar fram nya lösningar för
handeln.
– Många har elektroniska hyllplansetiketter i dag, men
vi ligger längst fram i Sverige med hur man kan börja
använda etiketterna och kamerorna för att göra
datadrivna analyser kring hur varorna och ytorna
presterar, säger Jonas Tayli, hos uppstickaren
Matvärlden som säljer mat från hela världen.
○○○
Osäkerhet rådde för några år sedan om den fysiska
butikens framtid. Kräftgången syntes i en tydlig kurva
utför, samtidigt som e-handeln bara växte. Då, 2017,
köpte nätjätten Amazon den amerikanska
matvarukedjan Whole Foods nästan 500 butiker.
När världens största e-handelsplattform köpte fysiska
matbutiker av en respekterad kedja bekräftade det i ett
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slag den fysiska butikens existens, säger Nils Hulth på
Pricer.

inte har en aning om vem som går på vilka platser,
men att det rör sig folk i olika gångar, säger Nils Hulth.

– Det var helt avgörande. Efter det sköt
digitaliseringsvågen inom butiker fart något otroligt.
Sedan dess går utvecklingen mot att sudda ut
gränserna mellan fysisk handel och e-handel.

Idéerna hade bubblat länge och när de smarta
telefonerna kom under 2007 började förutsättningarna
finnas. Fem år senare kom acceptansen.

Fysiska handlare öppnar e-handel och vice versa. De
ser på de båda kanalerna som en enda säljyta. Och i
butiken vill de gärna ha samma kontroll på kunderna
som på webben, framhåller Nils Hulth.
– Online syns allt vad kunderna gör, hur länge de
stannar på olika sidor och vad de lägger i varukorgen.
På samma sätt vill den fysiska butiken ha koll på vilka
butiksytor som är döda och var det är bäst att lägga en
kampanj, säger han.
Kommer kunderna då inte att känna sig övervakade?
– På nätet är alla övervakade, men det är klart att det
hela blir annorlunda när det sker i den fysiska butiken.
Fast det här görs väldigt anonymiserat, så att butiken

– I dag kan du använda smartphonen under shopping i
butiken, personalen kan ha den som arbetsverktyg.
Samtidigt kan handlaren använda sig av AI och
kameror som gör det möjligt att förstå vad det är som
händer på hyllorna. Det funkade inte så sent som för
sex år sedan, säger Nils Hulth.
Och när är det dags för robotarna att fylla på
butikshyllorna?
– Det är väldigt långt dit. Mycket mer måste då vara
standardiserat. Vad som händer med robotar i dag är
att de kan åka runt och titta på hyllorna om det är tomt
eller om varor står fel, men de krockar med kunder och
stör.
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I 15 år reste Nils Hulth runt på uppdrag i världen, sålde
elektroniska hyllkantsetiketter och utvecklade nya
metoder för handeln. Under samma tid hamnade
Sverige på efterkälken.
– Norge ligger nog fem år före inom
livsmedelshandeln. Kanske beror skillnaden på hur
konkurrensen ser ut, säger han. I Norge är den hård
mellan flera livsmedelskedjor, som tidigt införde
elektroniska prislappar. I Sverige har Ica stor
dominans och penetrationen av elektroniska
hyllkantsetiketter är 15 procent inom
livsmedelshandeln.
De digitala prislapparna gör det möjligt att omedelbart
ändra priset om det förändras hos konkurrenterna
eller på internet. Visst har det betydelse för Matvärlden
i Vällingby och för andra livsmedelskedjor, men mest
avgörande är det för hemelektronikbranschen.
– Där är dynamiska priser nästan ett måste. Titta på
Amazon som kan ändra priset på en vara upp till
hundra gånger på en dag, säger Nils Hulth.

○○○
Elgiganten genomförde förändringen för tre år sedan.
– För vår del var det för att få en enkelhet för
konsumenten. Vi ville inte att kunden såg ett pris på
vår webbsida och sedan ett annat i butik. Som
butikspersonal vill man varken ha frustrerade eller
missnöjda kunder, säger Niclas Eriksson.
Han är vd på Elgiganten sedan nio år. Innan dess var
han driftansvarig på kedjan i sju år och har varit med
på resan från att prislappen skrevs med tuschpenna till
i dag, då den elektroniska etiketten på hyllkanten
ändras från en dator på huvudkontoret.
– Vårt syfte är inte att ändra priset mer än absolut
nödvändigt, men marknaden har förändrats. För länge
sedan var det en lokal marknad i den staden där du
bodde. För några år sedan blev det en marknad i
Sverige och nu är det en global marknad, säger han.
Att ändra priset centralt minskar förstås på
personalkostnader.
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– Framför allt vill vi att kunden ska möta samma sak
på webben och i butiken. På nätet hittar man enkelt,
men så kanske du behöver specialisthjälp på plats för
att se hur saker passar ihop, för det är inte så enkelt i
dagens elektronik, säger han.
Om fem år räknar Niclas Eriksson med att kunden får
upp en film på sin telefon för att kunna se hur en
produkt används.
– Och i butiken tänds en lampa så att du lättare hittar
varan du sökt på nätet. Vi kommer också att se
rörelsemönster i butiken på ett helt annat sätt än i dag.
○○○
Coronapandemin har påskyndat omställningen av den
fysiska butiken, som ibland tycks ha gått på ett par
veckor, särskilt inom mode och skor, säger Ulf
Johansson, professor vid Lunds universitet och vice
rektor för ekonomihögskolan.

– För vissa har virusutbrottet varit en succé och en
räddningsplanka eftersom branscherna insett vad de
måste göra inom e-handeln.
I konkurrensen börjar det synas att det inte bara
handlar om att köpa produkten, för den går att köpa
billigare på nätet. Därför sker en differentiering, enligt
professorn vid Lunds universitet.
– Vi kan se att många kedjor börjar erbjuda en hel del
tjänster. Ikea finns i toppen med tillbud om tio olika
tjänster, från hemleverans till att hyra någon som
installerar hela inredningen i ditt hem, säger han.
En annan trend är att kedjorna försöker få bort köerna
vid utgångskassorna. Vad kunden upplever sist i
butiken är vad som sitter kvar i minnet.
– Ingvars berömda korv var till för det, säger han om
Kamprads strategi. Du står i en lång kö, men efter det
kan du köpa en korv för fem kronor stycket när du
kommer ut och då tänker du: underbara Ikea.
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Den långsiktiga trenden är att kedjor inser att de ska
skaffa sig till ytan mindre butiker i de stora städernas
stadskärnor eftersom det är där folket rör sig. Det är en
fråga om digitalisering och dess motsats:
analogisering, menar han.
– Du kan inte köpa något i de butikerna, men du kan
beställa därifrån och du får rådgivning om hur du till
exempel ska bygga ett redskapsskjul. Handeln har
hittills byggt på cash & carry, du tar med dig pengar
och bär med dig varorna därifrån. Om man i stället
jobbar med hemleveranser – varför ska man då ha
jättelika lagerytor? frågar sig Ulf Johansson.
Till exempel består en Ikea-butik i dag till två
tredjedelar av ett lager.
Utvecklingen med centralt belägna butiker ser han
framför sig i större städer som Stockholm, Göteborg
och Malmö. Mindre stadskärnor, hävdar han, kommer
däremot inte gynnas av trenden.

– Mindre städer måste locka tillbaka utbudet och
underlätta för trafiken. Bara för att man går på
restaurang i staden betyder det inte att man stannar
kvar efteråt. Man når en punkt när det blir ointressant
eftersom det finns för få butiker, säger han. Alla
aktörer: centrumledning, butiker, fastighetsägare och
kommunen måste dra åt samma håll.
Butiksdöden i Storbritannien fungerar, enligt Ulf
Johansson, i det här sammanhanget som en varning
om framtiden. Under 2020 tvingades många butiker
stänga, särskilt inom modebranschen, och
hundratusentals jobb försvann.
– Sedan ska man inte ta för givet att e-handeln
kommer att fortsätta växa som hittills. Många har
börjat ifrågasätta om det är bättre ur energisynpunkt
med e-handel än att köra bilen till butiken.
Ulf Johansson beskriver glädjen över e-handeln under
den pågående pandemin. Och att klimataspekten då
glömts bort.

649

– Men hur det är med klimateffekterna av e-handeln är
inte riktigt belagt. På det området kommer det ett
bakslag, förutspår han.
Torbjörn Petersson
torbjorn.petersson@dn.se

I vissa fall kan det vara tillräckligt att priset anges
muntligt. Det kan till exempel vara i mindre butiker
med manuell betjäning eller om du köper en vara
direkt över disken.

Källa: Hallå Konsument

Fakta. Det säger lagen om
prisinformation i butik
När du ser en vara i en butik ska priset på varan anges:
på förpackningen, på hyllkanten eller i en prislista.
Om varan inte är märkt med priset ska det finnas en
prisfrågeterminal där du på ett enkelt sätt kan
kontrollera priset.
Priset på varan ska anges skriftligt och moms och
andra skatter ska vara inräknat i priset. Om det
tillkommer avgifter eller andra kostnader ska det
tydligt framgå.
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03 ”Vi borde ha kunnat
skydda dem på
äldreboende bättre”
Riksdagsledamoten Désirée Pethrus (KD) tar
över som vårdutvecklingsregionråd efter Ella
Bohlins (KD) avhopp. Uppdraget är att både
rädda partiet som farfar startade och de äldre i
pandemins Stockholm.
– Vi borde ha kunnat skydda de äldre på våra
äldreboenden i länet på ett bättre sätt, säger Désirée Pethrus.
I helgen valdes riksdagsledamoten Désirée Pethrus
(KD) till nytt regionråd med ansvar för äldrevården i
region Stockholm efter att Ella Bohlin (KD) hoppat av
uppdraget av personliga skäl. Ella Bohlin meddelade i
november via sociala medier att hon nu behövde sätta
sin egen hälsa och familj i fokus efter ett tungt år.

Hur ska du själv göra för att inte krascha på
regionrådsposten?
– Jag är van att jobba hårt, och är nog en ganska
härdig typ, jag har aldrig varit utbränd eller så. Men
det är ett väldigt tufft uppdrag och jag går in i det med
stor ödmjukhet, säger Désirée Pethrus som är i
landstingshuset för att installera sig.
Hon har varit politiskt förtroendevald i decennier, i
Stockholm och de senaste 15 åren i riksdagen. I höstas
stod 61-åringen i vägvalet att antingen trappa ned och
gå i pension eller att steppa upp. Efter moget
övervägande tackade hon ja till att ställa upp som
regionrådskandidat i nästa val.
Varför lyckades ni inte skydda de äldre i pandemin?
– Vi borde ha kunnat skydda de äldre på våra
äldreboenden på ett bättre sätt. Det är våra allra
sköraste som har fått betala ett väldigt högt pris. Både
för att vi inte haft en strategi för att stoppa
smittspridningen nationellt, regeringen har varit
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oerhört passiv, men även vi i regionen får titta på hur
vi kan förbereda oss bättre inför en kris. Regionen
hade kunnat hjälpa till med mer testkapacitet, det vet
jag Stockholms stad efterfrågade, det borde vi ha
kunnat svara upp mot bättre.

massvaccineringen och att få människor att vaccinera
sig. Vi kanske behöver andra metoder och aktörer, likt
de mobila bussar vi använder för testning i utsatta
områden, för att nå alla.
Tycker du att politiker har större skyldighet att följa
coronarestriktioner än andra?

Vad gör du för att säkerställa att de äldre får bättre
vård nu?
– Vi vill driva på för att kunna anställa fler
sjuksköterskor och fler geriatriska läkare i äldrevården.
Vi vill också ha ett lyft så att fler får undersköterskekompetens och få fler
specialistsjuksköterskor in i äldrevården. Jag hoppas
att vi ska få fram en bättre samarbetsöverenskommelse
mellan region och kommun för att se till att det
fungerar.
Hur ska du se till att stockholmarna får vaccin i tid?
– I slutet av februari hoppas vi att alla äldre och
personal inom äldreomsorgen ska vara vaccinerade.
Den stora utmaningen blir den stora

– Ja, det tycker jag faktiskt. Jag har inte varit i fjällen,
jag har inte varit på köpcentrum, jag köpte mina
julklappar på nätet för första gången i mitt liv. Sedan i
november har jag undvikit restauranger också, köper
hellre med mig mat eller budar hem.
Hur ska ni beta av vårdskulden, i våras stoppades
mammografin för drygt 70 000 kvinnor i länet?
– Det är inte bra, men nu vet jag att man är igång igen.
Jag skulle själv haft screening i maj och fick ingen, den
sköts upp till hösten. Det här är något som jag får
prioritera.
Du drabbades själv av bröstcancer för två år sedan?
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– Ja, jag upptäckte själv cancern via screeningen. Jag
genomgick cellgiftsbehandling, operation och strålning
under hela 2018. Min storasyster dog i bröstcancer,
hon var 42 år med två små barn, och hon gick inte i tid
till vården. Vi vet att det är oerhört viktigt att upptäcka
cancer i tid.
Hur mycket har Ebba Buschs husköp påverkat partiets
dalande siffror?
– Jag vet inte om jag tror att det påverkat partiets
siffror så mycket. Media har kanske skrivit en hel del
men jag tror att folk inser att hon måste försöka nå en
lösning eller få tillbaka sina pengar och jag hoppas att
frågan löses så snart som möjligt.
Vad tycker du om att er kvinnoförbundsordförande
Sarah Havneraas varit med i antiabortorganisationer?
– Det hade ju varit enklare om hon inte varit med i de
organisationerna. Samtidigt har hon själv svarat att
hon ändrat en del åsikter, hon har aldrig varit emot
abort, men ändå gjort en resa och kanske blivit mer

realistisk i sin syn på abortfrågan. Hon har själv sagt
att hon står bakom svensk abortlagstiftning och det är
ju det viktigaste.
Du skrev en debattartikel redan för tio år sedan att ni
måste vara tydligare i abortfrågan?
– Det är tråkigt varje gång frågan kommer upp för det
är ett misstänkliggörande av partiet. Vi har inga förslag
på att ändra något i abortlagen. Det har blivit att vi inte
vill prata om abortfrågan, för hur man än svarar så
angrips partiet.
Känner du ett större ansvar att rädda KD för att din
farfar Lewi Pethrus startade partiet?
– Ja, det har jag nog ärligt känt hela tiden som
förtroendevald, jag gick med i ungdomsförbundet
redan som 18-åring. Jag tror att jag kanske lite som
min farfar försöker att stävja saker som blir tokigt eller
hitta lösningar för att balansera olika grupper i partiet,
säger hon.
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Det nya regionrådet väljs formellt i regionfullmäktige
den 9 februari.
Jessica Ritzén
jessica.ritzen@dn.se
FAKTA. DÉSIRÉE PETHRUS

Ålder: 61 år.
Uppdrag: Riksdagsledamot (KD) och nyvalt
vårdsutvecklingsregionråd i Stockholm med ansvar för
bland annat vården för äldre.
Utbildning: Socionom och personalkonsulent, har
jobbat som sjukhuskurator på Karolinska universitetssjukhuset.
Bor: Lägenhet på Kungsholmen
Familj: Två vuxna söner med familjer.
Intressen: Barnbarnen, samt att laga mat och baka, åka
skidor.
Tjänar: 70 000 kronor i månaden i riksdagsarvode.
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03 ”Systemfelet inom
vården möjliggör Krys
köp av 1177”
Att nätläkartjänsten Kry vill köpa bolaget som ansvarar
för sjukvårdsrådgivningen 1177 i Stockholm visar hur
vi är på väg att överge idén om en offentlig sjukvård för
alla.
Riskerna är uppenbara med att sälja regionens
sjukvårdsrådgivning till ett bolag som också är
vårdgivare. Rådgivningen kommer att få ett nytt
moment i sitt arbete: Att slussa personer med lätta och
lindriga symptom till sina egna verksamheter. Men det
är inte försäljningen som är skandalen. Det är systemet
som möjliggör den. Affären om 1177 klarlägger
systemfelet i svensk sjukvård; vi styr vården som om
den var näringsverksamhet.
En konsekvens av det är det offentligas ökade
benägenhet att utkontraktera uppgifter. En central

fråga blir då vad som ska anses vara kärnverksamhet
och vad som ska betraktas vara stödfunktion lämplig
att överlåta åt en utomstående producent. Städningen
på våra sjukhus ses till exempel som en stödfunktion,
ofta utkontrakterad till någon billig utförare. Vad man
då förbiser är att – vilket SKR har påtalat – en
försämrad kvalitet på städningen bidrar till problemet
med vårdrelaterade infektioner.
Misskötsel av en stödfunktion kan alltså få allvarliga
konsekvenser för kärnverksamheten, något vi borde ha
lärt oss i samband med it-skandalen på
Transportstyrelsen. Att det här är fråga om patientdata
gör saken allvarligare.
Vidare gör sjukvård bedriven som företag patienten till
kund. Med den synen följer att kunden har rätt. Det
skeva vårdutnyttjandet är en direkt följd av detta
felaktiga antagande; att individen vet bäst. Sedan
vårdvalet infördes har vårdcentraler i större
utsträckning etablerats i befolkningstäta områden
samt i områden där vårdbehoven är lägre och
invånarna socioekonomiskt starkare än genomsnittet.
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Resurser omfördelas från äldre och dem med flera
sjukdomar till personer i mindre behov av vård.

nere. Vad som ter sig rationellt för individen kan vara
destruktivt för kollektivet.

Nedläggningar av vårdcentraler har också främst
drabbat områden där behoven är större. Detta är ett
resultat av ett system med en ersättning som följer
med individens val av vårdcentral och läkare. Tanken
var att stärka patientens makt. Det har lyckats.
Inspektionen för socialförsäkringen har till exempel
visat att vårdvalet lett till ökad sjukskrivning. Patienten
efterfrågar läkarintyg för att få sjukpenning, trots att
läkaren inte bedömer arbetsförmågan vara nedsatt på
det vis som krävs. Att patienters önskemål inte alltid
sammanfaller med en professionell bedömning är
visserligen inget nytt – det nya är styrkeförhållandena.

Att förstå ett vinstsyfte är att inse hur det manipulerar
drivkrafterna för hur vård bedrivs. Det ändrar på
varför vi som samhälle över huvud taget bedriver
välfärd, det förvrider omtanken som idé.

En annan ovälkommen effekt är ökad förskrivning av
antibiotika. En ökad patientorientering har gjort att
den patient som efterfrågar antibiotika i strid med
Socialstyrelsens rekommendationer har fått ett
starkare förhandlingsläge gentemot den läkare som på
professionell grund vill hålla antibiotikaförskrivningen

Att låta en privat vårdgivare köpa upp regionens
sjukvårdsrådgivning är ingen isolerad händelse. Det är
ett av många steg som i vår tid tas mot en utarmad
välfärd. Det är en uppochnervänd expropriation av det
offentliga som pågår. Försäljningen av 1177 är fel men
den verkliga skandalen är systemet. Det offentliga
måste ta tillbaka sjukvården.
Samuel Guron och Filip Patriksson, aktiva i Sjurister vid Stockholms Universitet
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Detta EU-direktiv upphörde alltså den 30 augusti
2020. Nu när coronasmittan åter är alarmerande hög
finns inga möjligheter ens till dispens. Detta är ur
smittskyddssynpunkt oacceptabelt.

03 ”Jag tillhör en
riskgrupp men måste
besiktiga bilen”

Vid ett telefonsamtal med Daniel Wolski, politisk
sakkunnig hos Thomas Eneroth på
Infrastrukturdepartementet, säger denne att det
inkommit ett nytt EU-direktiv. Regeringen kommer att
behandla ärendet om ett par dagar och ett besked
väntas inom tio dagar.

Coronapandemin. Jag har en personbil som ska
besiktigas senast den 28 februari. Jag har pratat i
telefon med Transportstyrelsen om möjligheterna att
få dispens för att skjuta på besiktningen tills jag har
fått ett skydd med vaccin mot covid-19. Detta på grund
av att jag är några år över 80 och tillhör en riskgrupp.
Men enligt Transportstyrelsen är det inte möjligt att få
dispens. Samtidigt får jag reda på att EU tidigare under
2020 med anledning av pandemin fattade följande
direktiv om kontrollbesiktningar: ”Inställelsetiden
förlängs med sju månader för de fordon som senast
skulle ha besiktigats under perioden den 1 februari
2020 till och med den 30 augusti 2020. Undantaget
gällde alla fordon som är besiktningspliktiga.”

Trots att coronapandemin återigen under en längre tid
tagit sådan fart i vårt land dröjer EU:s besked. Det är
djupt allvarligt. I detta läge måste regeringen själv
kunna fatta ett beslut i frågan.
Jan Halldin, legitimerad läkare, Danderyd
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03 Nu kan psykisk
sjukdom skildras utan
skam
Just nu skildras mental ohälsa och självmord i
flera omtalade filmer, romaner och tv-serier.
Kan kulturen bidra till att bryta ett av vår tids
största tabun? DN har talat med filmregissören
Maria Bäck och författaren Inger Edelfeldt som
är aktuella med verk som berör psykisk
sjukdom.
Skira vita gardiner fladdrar över ett öppet tågfönster.
Mamman och dottern skojar och skrattar i kupén, äter
godisbilar och ser ut på det grönskande landskapet.
Resan mot Stockholm börjar så bra. Men snart
kommer det första illavarslande tecknet: mammans
hand far ut, pilsnabbt, som om hon försöker fånga en
osynlig spyfluga i luften. ”Vad håller du på med?”
frågar dottern. Snart eskalerar mammans
vanföreställningar. Hennes tankar börjar sprattla som

en fisk på kroken. Hon ser fågelarméer, blir fixerad vid
blondinskämt och tror att hon är gud. Maria Bäcks
spelfilmsdebut ”Psykos i Stockholm” – som var
nominerad till fem Guldbaggar för filmåret 2020 – är
inspirerad av några förtätade dagar när hon som 14åring reste till huvudstaden med sin mamma.
– Den här historien kommer från ett rum i mig som
under många år varit stängt. Min mamma har kämpat
med psykiska utmaningar sedan jag var fem år och det
har självklart påverkat mig, både som anhörig och
konstnär, mycket. Men för mig är det här också en film
om att leva i olika verkligheter. Att mista någon man
älskar till en annan verklighet. Och den villkorslösa
kärleken mellan mamman och dottern, säger Maria
Bäck på telefon från Köpenhamn där hon bor.
Varför var det viktigt för dig att öppna dörren
till det där rummet?
– Likt många andra anhöriga till personer med psykisk
sjukdom har jag känt av skammen från samhället. Det
blir väldigt lätt så att man som barn vill skydda
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föräldern från den skammen genom att hålla saker
hemligt. Det där ville jag göra någonting åt, eftersom
jag vet hur viktigt det kan vara att få spegla sig i andras
erfarenheter.
Maria Bäck, som växte upp i Göteborg men är utbildad
på Den danske filmskole i Köpenhamn, talade mycket
med ”Vår tid är nu”-stjärnan Josefin Neldén, som
spelar mamman i filmen, om hur psykoser många
gånger gestaltas på film. Om schablonartade
skildringar av psykiskt sjuka personer – en ofta
gränslös och galen typ. Josefin Neldén oroade sig för
att de skulle trampa snett, men Maria Bäck lugnade.
– För mig fanns det en trygghet i att jag hade så stor
personlig erfarenhet. Det som ofta går snett i
gestaltningarna är att karaktären blir sin diagnos.
Psykotiska personer på film skildras ofta som antingen
våldsamma brottslingar eller svaga offer, vilket är långt
ifrån verkligheten. Jag ville visa mamman i all sin
komplexitet, en människa som vem som helst, som har
drabbats av ett problem. Mamman uppför sig

stundtals, på ytan, hatiskt mot dottern, men man
betvivlar aldrig hennes djupa kärlek, säger Maria Bäck.
”Psykos i Stockholm” är ett av många exempel i
populärkulturen som just nu, på olika sätt, berör
mental ohälsa. Den uppmärksammade fantasyserien
”Änglavakt” på SVT, som handlar om skyddsängeln
Gabriel Klint som hjälper människor som tänker ta
sina liv, vill uttalat förebygga psykisk ohälsa hos unga.
Regissören Ronnie Sandahls ”Tigrar”, som får svensk
biopremiär i sommar, beskrivs som något så ovanligt
som en film om en svensk fotbollstalangs kamp mot
psykisk ohälsa. Lisa Langseths Netflix-serie ”Kärlek &
anarki” (där huvudpersonens pappa lider av psykisk
sjukdom) och Frida Boisens självbiografiska roman
”Berätta aldrig det här” (om hennes psykiskt sjuka
mamma som tog livet av sig, och skyllde självmordet
på dottern) är ett par andra exempel.
Ett annat verk som graviterar mot människans
sköraste vrår är Inger Edelfeldts nya roman ”Om snö
och guld”. En drivkraft hos författaren var att hon ville
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skriva om hur det kan uppstå ett slags konstnärlig
självläkning, eller början till den, i psyket hos en utsatt
människa.
– Jag ville skildra hur ett barns utsatthet kan orsaka
beteenden som ser märkliga ut men som kan visa sig
vara helt logiska, om man pusslar och ser samband.
Och om att existensens yttersta oförklaradhet kan
kännas hisnande för den som ingen trygghet har. Och
att insikt och växande och egen värdekänsla är möjliga.
I fokus för ”Om snö och guld” står Mira och hennes
såriga uppväxt, som leder henne mot avgrunden. Ett
grymt kärlekssvek resulterar i ett sammanbrott, och
hon blir tillfälligt tvångsintagen på Sankt Görans
ungdomspsyk. En miljö som sällan skildras i en roman
föreslår jag, men då invänder författaren.
– Om du ersätter orden ”psykisk ohälsa” med begrepp
som ”psykisk känslighet”, ”själsligt lidande” och
”dramatiska impulsgenombrott”, kan listan över
litteratur och andra konstformer göras lång. Sen att

Hamlet inte satt på ungdomspsyk beror ju på att det
inte fanns då, säger Inger Edelfeldt.
När Mira tänker tillbaka på händelsen bränner
skammen. ”Allt det gamla fanns som på en ö, långt
borta. På andra sidan av skammens barriärrev.”
Varför, frågar jag Inger Edelfeldt, är psykisk ohälsa
ofta så tätt förknippat med skam?
– Det är en jättestor fråga! Skam är ju en grundaffekt
ämnad att skapa gruppsammanhållning, socialt sett.
Men djupare skam, över den egna existensen – att
känna att man inte borde finnas – kan bli kronisk och i
värsta fall förgöra en människa. Så sker ju inte i boken,
man förstår av berättarrösten att Mira har läkt rätt väl.
När Jonas Mosskin började studera till psykolog vid
Stockholms universitet för femton år sedan kände han
sig spontant besviken på kurslitteraturen. Det var för
mycket träiga teoretiska beskrivningar av psykiatrisk
problematik. För att tränga djupare, för att förstå,
vände han sig i stället till film, böcker, konst.
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– Jag såg det som möjliga fallbeskrivningar att starta
samtal om. För att få det förkroppsligat. Konst är ett
fantastiskt verktyg när det kommer till att göra frågan
om psykisk ohälsa mindre abstrakt.
Jonas Mosskin valde snart att konkretisera
kombinationen kultur och psykologi. För att stärka det
offentliga samtalet kring psykologi och göra det
begripligt för en intresserad allmänhet drog han i gång
olika samtalskoncept. I drygt tio år nu har hans
populära samtalsserier – som ”Psykologer tittar på
film” och ”Psykologer läser böcker” – fått ett brett
genomslag.
– Gestaltningar av psykisk ohälsa i konsten är inget
nytt, den här tematiken avtecknas tydligt i
filmhistorien, som i Ingmar Bergmans ”Persona”, eller
Roman Polanskis ”Repulsion”. Men det har blivit
mycket vanligare i dag. En annan skillnad är att förr
var psykisk sjukdom i konsten ofta inte uttalad på
samma sätt. I dag är psykiska problem mer explicit
skildrade.

Dramakomedin ”Kungen av Atlantis”, Sally Rooneys
roman ”Normal people”, tv-serien ”Homeland” och
den svenska konstnären Anna Odell är några samtida
exempel som Jonas Mosskin nämner. Han tycker inte
att det är naivt att tro att ett konstnärligt verk kan
bidra till att förebygga psykisk ohälsa. Men, påpekar
han, det finns också exempel på motsatsen.
– Det finns många krimserier där psykisk sjukdom är
både förenklat och stereotypt gestaltat. Och då kan det
tvärtom späda på fördomar. Antagandet kan bli att: är
man schizofren så är man potentiellt galen och
kommer att begå våldsdåd. Och den typen av
orsakssamband ska man förstås vara försiktig med.
Men att få se människor som är marginaliserade få ta
plats och beskrivas på ett fullödigt sätt är viktigt, säger
Jonas Mosskin.
– De som jag uppfattar som mest frånvarande i det
offentliga rummet är just människor som är kroniskt
psykiskt sjuka och deras anhöriga. Så alla försök att
försöka lyfta fram den här sortens tematik och
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människorna bakom är relevanta. Att låta de komma
till tals som egna subjekt. Som människor i sin fulla
rätt.
Även ”Psykos i Stockholm”-regissören Maria Bäck tror
att kulturen har en stor roll att spela när det kommer
till att bryta tabun kopplade till mental ohälsa.
– Existentiell ensamhet kan springa ur att man inte
känner sig speglad – och där tror jag konsten kan
betyda jättemycket. Konsten kan bygga broar mellan
själar. Det finns en enorm kraft i det, oavsett i vilken
form det sker.
Johan Kellman Larsson

Kända rolltolkningar som
gett psykisk ohälsa ett
ansikte.
Huvudpersonen i tv-serien ”Homeland”, (2011-2020) CIA-agenten Carrie Mathison, har diagnosen bipolär
sjukdom.

Den Nobelprisbelönade matematikern John Nash hade
diagnosen paranoid schizofreni och porträtterades av
Russel Crowe i den Oscarsbelönade filmen ”A beautiful
mind” (2001).
I filmen ”Black Swan” (2010) lever Nina Sayers, spelad
av Natalie Portman som vann en Oscar för rollen, för
balett men jakten på perfektion triggar en psykos.

Hit kan du vända dig om
du mår dåligt.
Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112
om du mår så dåligt att det känns outhärdligt eller om
du har självmordstankar. Du kan också vända dig till,
exempelvis:
Hjälplinjen på telefon 0771-22 00 60 alla dagar
klockan 13-22.
Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på
telefon 90101 alla dagar 06-24.
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Bris – Barnens rätt i samhället för dig under 18 år på
telefonnummer 116 111 eller chatt alla dagar 14-21.
Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80
alla dagar klockan 21-06.
Jourhavande präst nås via 112 alla dagar klockan
21-06.
Ring 1177 om du behöver hjälp med var du kan söka
vård.

04 Ledare: Nordiskt
samarbete bättre än
coronamobbning
Det kallades ”coronamobbning”. Svenskar i framför
allt Norge märkte under fjolåret en snabb
temperatursänkning i luften när de talade sitt eget
språk. Norrmännen drog sig undan. De var rädda för
smittan. ”Kommer du hit med dina coronabakterier”,
sa en man i matbutiken till Åsa Weiland, som arbetar
på Rikshospitalet i Oslo.
Ärligt talat var det svårt att klandra dem. Sverige har
snart 12 000 dödsfall i covid-19. Norge 568. För
Danmark och Finland är siffrorna 2 100 respektive
knappt 700 döda.
Orsakerna till det svenska fiaskot kommer att
debatteras i decennier. Ett bidrag till diskussionen kom
nyligen från den danska riksdagen, folketinget, som
låtit en grupp experter granska skillnaden i
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coronastrategi mellan Danmark, Sverige, Norge och
Tyskland.

– det finns för dålig ”konkurrens” mellan olika
expertmyndigheter.

Deras rapport, som uppmärksammas av DN:s Mikael
Holmström, slår fast att utgångspunkten för länderna
var snarlik. I början av mars drabbas de alla av snabb
stigning i antalet smittade, en ”betydande parallellitet”
i utvecklingen. Men: ”där antalet konstaterat smittade
faller från och med veckorna 13–15 i Norge, Tyskland
och Danmark kvarstår smittotalet på en relativt hög
nivå i Sverige.”

Danmark, Norge och Tyskland byter snabbt fot till
lagar och förbud. Åtgärder och ansvar hamnar på
politikers bord. Politikerna hämtar i sin tur kunskap
från flera olika myndigheter. Det ger en ”pluralistisk
diskussion” som saknas i Sverige, slår den danska
rapporten fast.

Kurvorna från perioden är välkända men skrämmande.
Ett kluster av länder som ligger intill varandra i antal
smittade och inlagda per 100 000 invånare. I slutet av
mars 2020 går tre länder nedåt. Ett fortsätter, rakt
upp.
Den svenska strategin är som omvittnat unik. Vi håller
oss till gamla planer och ”mjuka” åtgärder med förslag
och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten styr
och regeringen följer. I denna enda myndighet har
centraliserats funktioner som i andra länder spritts ut

Och ja, pluralism är en god sak. Att lyssna på flera
röster och lära av varandras erfarenheter och misstag
stärker en grupp.
44 procent av svenskarna tycker att det nordiska
samarbetet har skadats av coronapandemin – och 82
procent vill att samarbetet ökar, visar en ny undersökning genomförd av Föreningen Norden. Inte
minst vill svenskarna se samverkan just i
krissituationer.
Josefin Carlring, föreningens ordförande, säger till TT
att organisationer som Nordiska ministerrådet borde
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få ett formellt uppdrag att jobba med krisfrågor. Och
visst hade det varit önskvärt att Sverige, Norge,
Finland och Danmark hade kunnat samverka bättre
mot pandemin i stället för att springa åt olika håll med
ökad misstro och isolering som följd.

04 Historien blir inte
mer framgångsrik för
att den skrivs om

Nu ska svenska soldater till och med bevaka gränsen
mot Norge, en uppgift som SvD var först med. Det är
tragiskt. En öppen gräns, i såväl bildlig som bokstavlig
bemärkelse, är bättre än en stängd.

Att svara på frågor gillar hon inte, socialminister Lena
Hallengren (S). Åtminstone inte om en ändrad
formulering om den svenska coronastrategin på
regeringens hemsida. I en intervju i Expressen (3/2)
fullkomligt blixtrar hennes irritation mot reportern,
och mot oppositionens kritik.

Förutom de rent materiella konsekvenserna av stoppad
gränshandel, och smällar mot vår integrerade nordiska
ekonomi, har utbytet av idéer och erfarenheter blivit
lidande.
Fyra länder är klokare än ett. Den svenska regeringen
låste fast sig vid FHM och stängde öronen för andra
lösningar. Om vi varit bättre på nordiskt samarbete,
och om Sverige inte alltid trott sig veta bäst, hade vi
haft andra förutsättningar att pressa tillbaka smittan.
DN 4/2 2021

Episoden började i SVT:s coronaspecial i ”Agenda” den
17 januari. Plötsligt gav både statsminister Stefan
Löfven och statsepidemiolog Anders Tegnell en ny bild
av hur Sverige tacklat pandemin. Båda hävdade att
strategin ända från början hade gått ut på att hålla nere
smittan så mycket som möjligt.
Annat lät det i våras. Då skulle kurvan ”plattas ut”, så
att sjukvårdens resurser räckte till. Därmed kunde
också graden av immunitet i befolkningen växa.
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Allmänna råd om att tvätta händerna och hålla avstånd
var huvudingrediensen, till skillnad från andra länders
panikstängningar. Ty här litade medborgarna på sina
myndigheter.

Fast nog verkar det konstigt. En omstridd
nyckelformulering om coronastrategin ändras så att
den passar in i Löfvens och Tegnells nyfunna budskap i
”Agenda”. Skillnaden i ordval är ingen petitess. Och det
bara blev så?

Coronakommissionen fastslog i december att den
allmänna smittspridningen i samhället sannolikt var
den största orsaken till att så många inom äldrevården
dött i covid-19.
Journalisten Emanuel Karlsten uppmärksammade i
veckan på sin blogg att texten om coronastrategin på
regeringen.se var omskriven. Nu hette det kort och gott
”Det övergripande målet med regeringens arbete är att
minska smittspridningen i samhället”. Förtydligandet
”det vill säga platta till kurvan så att inte väldigt många
blir sjuka samtidigt” var struket.
Ett misstag, förklarade Regeringskansliet senare,
skyllde på en ”medarbetare på
kommunikationsavdelningen” och återställde texten.

Visst vore det olyckligt om någon lite vem som helst
kan gå in och korrigera regeringens centrala
skrivningar, om till exempel vad Sverige tycker om FN
och gängkriminalitet. Eller budgetprioriteringar. Eller
jämställdhet.
Men Lena Hallengren är arg på frågorna. ”Utrett? Jag
har i alla fall inte utrett någonting”, säger hon till
Expressen. Själv vet hon sannerligen ingenting om
saken, och intresserad tycks hon heller inte vara.
Regeringen kanske inte tycker att det spelar någon roll
vad som står på dess hemsida. Eller har historien
skrivits om i hopp om att ingen skulle märka det? Nej,
det verkar osannolikt naivt.
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Enklast är väl om Lena Hallengren tar reda på vad som
hänt och berättar det. Allra bäst vore dock om
regeringen förklarar hur den strategi som faktiskt
valdes i våras kunde gå så snett.
Gunnar Jonsson
gunnar.jonsson@dn.se

04 Lööfs hårda kritik:
”Häpnadsväckande
saktfärdighet från
regeringen”
Annie Lööf anklagar regeringen för att ha gjort
för lite för att minska smittspridningen under
pandemin. C-ledaren tycker att det saknas ett
aktivt ledarskap.
– Det har varit en häpnadsväckande
saktfärdighet från regeringen. Man har alltid
legat steget efter, säger Annie Lööf.
När pandemin tog fart för knappt ett år sedan slöt
samtliga partier upp bakom regeringens strategi för att
hantera coronakrisen. Inget parti ifrågasatte då öppet
den linje som regeringen och Folkhälsomyndigheten
lade fast.
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På senare tid har kritiken börjat växa. C-ledaren Annie
Lööf säger nu i en DN-intervju att regeringen varit
alldeles för långsam med sina åtgärder och legat steget
efter.

samhället har lett till alltför många dödsfall, inte minst
bland de äldre. Vi borde ha gjort mer. Regeringen
borde till exempel sett till att tidigare ha haft större
restriktioner för allmänna samlingar.

– Det är lätt att vara efterklok, men det är uppenbart
att om vi hade haft ett mer aktivt ledarskap så hade vi
kunnat pressa tillbaka smittspridningen på ett annat
sätt, säger Annie Lööf.

Var det någonting som du krävde i samtalen med
regeringen under våren?

Hon pekar bland annat på coronakommissionens
slutsatser om att den stora allmänna smittspridningen
orsakat ett högt antal smittade inom vården och
omsorgen.
– Det yttersta ansvaret vilar på regeringen. Jag tycker
att man har varit saktfärdig och vidtagit för små
åtgärder.

– Nej, men när vi nu lärt oss mer om viruset och ser
hur det fortsätter att spridas och att vaccinet är på
plats – när vi vet de sakerna är det lätt att se att vi
borde ha varit hårdare och tuffare i
smittbekämpningen under våren.
– Vi krävde utökad testning, regionala strategier och
en ny pandemilag redan under våren. Jag tycker att
regeringen borde ha agerat snabbare där.

Vad, konkret, skulle du ha gjort annorlunda om du
suttit i regering?

C är med och styr i de flesta av landets regioner. Vilket
är C:s ansvar för de brister som framkommit i
regionerna?

– Det är klart att det alltid är lätt att se saker i
efterhand. Men den allmänna smittspridningen i

– Jag utgår från att man redan tagit hand om en del av
den kritik som kommit fram. Det är till exempel
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angeläget att man bygger upp täta kontakter mellan
sjukvården och äldreomsorgen för det var där det
brast. Där har vi alla ett ansvar, även Centerpartiet, att
se till att göra bättre.

– Nej, det gör jag inte.
– L menar att det har budgetkonsekvenser och att
regeringen borde dra tillbaka förslaget. Både C och L
har ju varit erbjudna att förhandla migrationspolitik
med regeringen men L har sagt nej till det. I en sådan
förhandling hade man kunnat påverka den här
skyddsgrunden men har valt att inte göra. C tycker att
det är bra att det finns en säkerhetsventil i form av en
humanitär skyddsgrund när man gör om och får en
permanent migrationslagstiftning.

Men vilket är Centerns ansvar?
– Vi har ett ansvar och vi tar ett ansvar. Det är viktigt
att regionala och kommunala företrädare ser till att
samarbeta mer för att säkerställa sjukvårdande
insatser inom äldreomsorgen. Vi har sagt att det
behövs lagskärpningar eftersom det finns brister ute i
landet. Den kritik som framkommit är över lag
berättigad.

Vad händer om L väljer att lämna januariavtalet?

Parallellt med hanteringen av coronakrisen pågår en
diskussion inom Liberalerna om att lämna
januariavtalet. Partiledaren Nyamko Sabuni har hotat
med att lämna om regeringen går vidare med ett
förslag om humanitär skyddsgrund som nu behandlas i
regeringskansliet. Enligt L bryter det mot
januariavtalet. Annie Lööf håller inte med om den
tolkningen.

– Då finns inte januariavtalet längre. Avtalet är slutet
mellan fyra partier och lämnar en part så faller
grunden för den här regeringen. Då finns inte det
parlamentariska stödet kvar. Om L lämnar får de svara
för vilka konsekvenser det får. Jag tror att det kommer
att leda till regeringskris och i slutändan riskerar det
att bli extra val. Mandaten är de samma, synen på
Sverigedemokraterna är den samma. Jag ser inga
förutsättningar för en annan regering, givet att
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mandaten är desamma. Jag ser gärna att vi har kvar
samarbetet.
Som opinionen ser ut i dag, vad ser du för möjliga
regeringsalternativ efter nästa val?
– Många. I dagens system är det 250 av 349 mandat i
riksdagen som inte tillhör varken V eller SD. Det finns
många möjligheter i den breda politiska mitten till
olika former av regeringssamarbeten. För C:s del så
kommer vi att gå till val som en självständig liberal
kraft. Vi kan samarbeta både med Socialdemokraterna
och med Moderaterna. Vi tar gärna plats i en regering
men vi kommer inte att förhandla eller samarbeta med
Sverigedemokraterna.
Finns det någon annan än du som ser att det finns en
bred politisk mitt?
– Det hoppas jag. Alla partiledare har ett ansvar för att
söka samarbeten för att kunna genomföra sin politik
efter nästa val. Slutsatsen efter
regeringsförhandlingarna är att det var för många

låsningar och löften. Av den anledningen går C till val
med en vidöppen dörr att samarbeta i den politiska
mitten.
SD är ju en del i det här pusslet och ni vill inte ha något
med dem att göra, medan andra i det som du kallar
den politiska mitten vill samarbeta med dem. Var finns
då det möjliga samarbetet när ni tycker så olika?
– Det finns stora möjligheter mellan de fyra tidigare
allianspartierna, S och MP att hitta olika
samarbetsformer. Men så länge Ulf Kristersson håller
fast vid att han hellre vill budgetförhandla med SD så
kan han inte samarbeta också med Centerpartiet. Och
så länge Stefan Löfven inte kan samarbeta med M så
finns det en låsning också där. Både S och M behöver
vara öppna för nya lösningar.
– Nu efter coronapandemin är det ett ännu viktigare
läge för att ge Sverige en ekonomisk nystart med breda
politiska reformer. Därför hoppas jag att alla partier
gör en omprövning som C har gjort genom att gå till
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val som en självständig kraft. Att vara beredd att
samarbeta både till höger och vänster.
Menar du att ekvationen om den breda politiska mitten
bygger på att S och M samarbetar och att V och SD
hålls utanför?

– Det finns säkert olika anledningar till detta. Alla
partier gör sitt vägval i detta. Mitt besked är att jag
gärna samarbetar med M eller S, men fokus ligger på
det sakpolitiska innehållet.
Hans Olsson

– Förr räckte det med att S och M gick samman för att
få en majoritet. Det räcker inte i dag. S och M måste
som statsbärande ansvarstagande partier kunna prata
med varandra och acceptera varandra på något sätt.

hans.olsson@dn.se

M verkar vinna opinionsframgångar på sin nuvarande
linje, vad talar för att de hellre skulle samarbeta med
sin huvudfiende S?

I helgen, den 5–6 februari, genomför Centerpartiet
sina kommundagar. Mötet samlar drygt 600 Cföreträdare, främst från kommuner och regioner.

– Jag tror att M ökar det här året för att de varit
konstruktiva i hanteringen kring coronapandemin. Jag
tror att många väljare uppskattat det ansvarstagande
ledarskap M har visat.

Mötet genomförs helt digitalt. Ett tema för årets
kommundagar är de ekonomiska utmaningar
kommuner och regioner står för efter pandemin.

Jag tror inte att alla gör samma tolkning av orsaken till
M:s framgångar?

Fakta. Partiets
kommundagar

Partiledaren Annie Lööf håller tal den 5 februari
klockan 12.
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04 Försvaret ska
bevaka Norge-gränsen

04 160
miljoner kronor lurade bedragare till sig förra året
genom vishing i Sverige. Vishing är när någon ringer
upp en person och försöker lura till sig tillträde till
bostad, inloggningsuppgifter eller annan känslig
information för att tömma konton.

Polisen har bett svensk militär att hjälpa till med
bevakningen av gränsen mot Norge, rapporterar
Svenska Dagbladet. Enligt tidningens uppgifter
kommer försvaret att tacka ja till förfrågan och det ska
röra sig om bevakning av åtta gränspassager.

TT

Försvarsmakten bekräftar för Ekot att den ska hjälpa
till med övervakning, dokumentation och rapportering.
Anledningen till gränsstängningen är smittspridningen
i Norge. Det rådande inreseförbudet från Norge gäller
till och med den 14 februari, men kan förlängas.
TT
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04 Covidsjuka avled
ensamma på sina rum
på äldreboenden
Göteborg. På flera kommunala vård- och
omsorgsboenden i Göteborg hittades gamla
avlidna i covid-19. De hade lämnats ensamma
på sina rum, delvis av rädsla för att personalen
själv skulle smittas.
Det framgår av en granskning från
Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.
– Det är förstås förfärligt och fruktansvärt att
läsa om. Just detta var nog inte känt för mig
tidigare, säger Elisabet Lann (KD), ansvarigt
kommunalråd.
I november riktade Ivo svidande kritik mot landets
regioner efter en uppmärksammad granskning av hur
de skött den medicinska behandlingen av de som bor
på kommunala och privata vård- och omsorgsboenden.

Därefter har myndigheten gått vidare och undersökt
hur vården bedrivits kopplat till covid-19 hos 55
kommuner och privata utförare. Sex av dem finns i
Västra Götaland.
Mot så gott som samtliga boenden riktas mer eller
mindre allvarlig kritik. Anmärkningar riktas till
exempel mot verksamheten på tre äldreboenden i
dåvarande Angereds stadsdelsnämnd i nordöstra
Göteborg (nämnderna upphörde vid årsskiftet, DN:s
anm).
Där, och på flera andra håll, anser Ivo att ”det inte
funnits förutsättningar för att ge en sakkunnig och
omsorgsfull hälso- och sjukvård av god kvalitet till
äldre med misstänkt eller konstaterad covid-19”.
Precis som på många andra granskade boenden pekar
Ivo på brister i personalens kompetens och att
bemanningen varit för låg.
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Och kanske mest graverande: På boendena i Angered
ska äldre som haft covid-19 ha hittats avlidna på sina
rum.
Med anledning av detta vill Ivo ”påtala att personer,
som förväntas ha mycket kort tid kvar att leva, inte bör
lämnas ensamma, såvida det inte är klarlagt att detta
är deras önskemål. Närvaro av någon under den sista
tiden i livet är viktigt för den döendes trygghet och
välbefinnande.”
Ett av de granskade boendena i Angered är
Hammarhus i Hammarkullen. DN har tidigare skrivit
om en sjuksköterska där som i intervjuer med Ivo sagt
att ”alla patienter som fick symtom på covid-19 blev
ordinerade palliativ vård”.

sjuksköterskorna tvingades utbilda omsorgspersonalen
i basala hygienrutiner, liksom ”utmaningar kring
språkförbistring, kompetensbrist och nyutbildade
sjuksköterskor”.
Även i denna stadsdel i Göteborg pekar man på att det
förekommit att äldre med covid-19 avlidit ensamma på
sina rum.
Ivo skriver, efter intervjuer med anställda, att under
inledningen av pandemin fick ingen sitta vak ”då
personalen inte skulle vistas så länge i ett och samma
rum med en smittad patient”. Detsamma gällde till en
början även anhöriga.

– Det hade behövts mer medicinsk personal på plats,
medgav då Anna Hildesson, sektorschef för
äldreomsorg i Angered.

Kommunalråd med ansvar för äldreomsorgen i
Göteborg är Elisabet Lann (KD). Hon har tagit del av
Ivos kritik och säger till DN att de flesta brister som
nämns har varit kända länge och att arbetet med att
komma till rätta med dem pågår.

Sjukskrivningar gjorde att det ibland var svårt att alls
få tag på sjuksköterskor. Det nämns att

Men på en punkt reagerar Elisabet Lann, och det gäller
de som avlidit ensamma:
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– Det framgår att det var under en kort period, men
det är förstås förfärligt och fruktansvärt att läsa om.
Just detta var nog inte känt för mig tidigare.
Elisabet Lann säger att hon själv gått igenom det så
kallade palliativregistret och då blivit lättad.
– Andelen som har någon hos sig när man avlider
inom äldreomsorgen brukar ligga strax över 80
procent. Det är till exempel klart bättre än på sjukhus,
men ibland avlider ju gamla utan förvarning så att
säga. I våras låg andelen på knappt 80 procent, alltså
bara en liten försämring. Det skulle kunna bero på att
vi hade en period då anhöriga inte släpptes in, eller
inte ville komma. Men att personal kan ha avstått från
vak på grund av rädsla var nytt för mig.
De kommuner och ägare av äldreboenden som pekas
ut i rapporten har fått till den 15 mars på sig för att
svara på Ivos kritik.

FAKTA. IVOS KRITIK MOT ÄLDREBOENDEN I GÖTEBORG

Några exempel som Ivo:s inspektörer noterar:
Vård i livets slutskede har i några fall initierats efter
beslut enbart av sjuksköterska. Detta är, enligt Ivos
mening, inte förenligt med gällande regler.
Det ska ha framkommit att så kallad kohortvård, där
smittade separeras från friska, ”inte bedrevs och att
omvårdnadspersonal dagligen gick mellan avdelningar
vilket ledde till att smittan spreds.”
På boendena i Angered ska äldre som haft covid-19 ha
hittats avlidna på sina rum.
Att det ”i något fall” har saknats utrustning för att
kunna ge ordinerade läkemedel och att ”sjuksköterskor
inte har följt läkares ordination att ge läkemedel på
grund av bristande kompetens.”

Lars Näslund
lars.naslund@dn.se
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04 Regeringen inför
krav på covidtest vid
inresa
Från och med lördag kommer utländska
medborgare att behöva visa upp ett negativt
covidtest för att få resa in i Sverige. Det
beslutade regeringen på onsdagen.
– Utan ett sånt kommer man inte in i landet
och testet får som huvudregel vara maximalt
48 timmar gammalt, säger statsminister Stefan
Löfven (S).
Förra veckan uppmanade Folkhälsomyndigheten i en
hemställan regeringen att införa krav på utländska
medborgare att uppvisa ett negativt coronatest vid
inresa i Sverige. Syftet är att minska risken att nya
varianter av viruset får spridning i landet.
De nya virusvarianterna är oroväckande, säger Stefan
Löfven (S) på onsdagens digitala pressträff.

– Vi vet att det är stor osäkerhet i vilka länder de olika
varianterna finns. Vi har redan infört inreseförbud mot
Storbritannien, men det finns dessutom i ett antal
andra länder, säger han.
På onsdagen meddelade regeringen att krav på
testintyg införs från och med lördag för alla utländska
medborgare över 18 år.
Det negativa covidtestet ska vara högst 48 timmar
gammalt vid inresa. Även svenska medborgare ska
testa sig när de anländer till Sverige.
– Personer under 18 år, personer som bor i Sverige,
personer som har familjeskäl eller humanitära skäl.
Regleringen har utformats så att de inte ska slå onödigt
hårt mot arbets- och gränspendlare. Det finns särskilda
regler för dem, säger Mikael Damberg.
Elitidrottare är även en kategori som utför arbete och
som omfattas av undantaget, menar han.
– De har också stora möjligheter att testa, säger Mikael
Damberg.
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Om man inte kan uppvisa ett negativt test innebär det
att man får vända vid gränsen då det inte finns någon
serviceanläggning vid gränsen, förklarar
inrikesministern.
– Man ska ha gjort testerna innan, säger han.
Folkhälsomyndighetens hemställan gick under helgen
ut på remiss till bland annat Polismyndigheten, som
ansvarar för att upprätthålla inreseförbud. I svaret till
regeringen konstaterade polisen att myndigheten
kommer att behöva prioritera var och i vilket
utsträckning kontrollerna ska göras.
Johanna Sundbeck
johanna.sundbeck@dn.se
Gustav Olsson
gustav.olsson@dn.se

04 Dansk rapport:
Grannländer bytte
strategi – men inte
Sverige
När pandemin drabbade norra Europa var de
danska, norska och tyska regeringarna aktiva
och lade snabbt om sina länders strategier för
att försöka stoppa smittan.
Sveriges regering tog färre initiativ och följde i
stället Folkhälsomyndighetens förutbestämda
strategi.
Det är några av slutsatserna i en färsk rapport beställd
av Folketinget, den danska riksdagen.
– Den svenska regeringen har inte tagit initiativ på
samma sätt som de norska, tyska och danska
regeringarna, säger professor Jørgen Grønnegård
Christensen till DN.
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Han har varit ordförande för expertgruppen som
skrivit rapporten.

– Det danska statsministeriet spelar tidigt en central
roll i beslutsprocessen i Danmark. Den centrala rollen
behåller man hela perioden. Det norska agerandet
liknar i mycket det danska i det politiska
engagemanget. Det gäller också förhållandena i
Tyskland, säger Jørgen Grønnegård Christensen.

”Erfarenheterna från Sverige avviker tydligt från de tre
andra länderna”, slås det fast i rapporten som granskat
agerandet under första halvåret 2020.
Sverige fick då flerfalt högre andel av
sjukhusinläggningar och avlidna i covid-19 än
grannländerna (se grafik), konstaterar rapporten som
jämför ländernas beslut och åtgärder.
Det är framför allt på tre områden som Sverige avviker.
Det gäller regeringens agerande, strategin mot covid
samt myndigheternas roll och agerande.
Regeringarnas agerande
Rapporten avslöjar hur den danska statsministerns
stab tidigt, omkring den 11 februari, ifrågasatte
myndigheternas lugnande besked om låg risk för
smittspridning.

Agerandet i de tre länderna står i kontrast mot det i
Sverige: ”Intrycket är att statsepidemiolog Anders
Tegnell, som är avdelningschef på
Folkhälsomyndigheten, i hög grad drar upp linjen inför
den svenska offentligheten, medan regeringen i högre
grad håller sig i bakgrunden.”
– Det är ett politiskt ställningstagande i Sverige att
man accepterar de värderingar som kommer från
Folkhälsomyndigheten, säger Jørgen Grønnegård
Christensen.
Norge och Danmark har ministerstyre och ministrarna
har därmed större möjlighet att påverka än i Sverige?
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– Det är en överdriven föreställning att det skiljer så
mycket. Ministerstyret i Danmark och Norge kan inte
förklara Sveriges avvikande kurs. Man hade också i
Sverige kunnat välja en politiskt dikterad kurs. Men
man valde att inte göra det, svarar Jørgen Grønnegård
Christensen som är professor i statskunskap.
Strategierna mot covid
Alla fyra ländernas smittskyddsmyndigheter hade
likartade beredskapsplaner för ett större utbrott av
influensa. I början följer alla länderna planerna och
myndigheterna utfärdar rekommendationer. Men
detta ”är en pandemi med okänd karaktär och
omfattning” och från den 11 mars agerar ländernas
regeringar:
”I Danmark, Norge, och Tyskland skiftar man snabbt
strategi så att ålägganden och förbud blir de bärande
elementen i strategin. Sverige håller genom hela
perioden fast vid den strategi som är baserad på färre
ingrepp och information till medborgarna”, skriver
utredningen.

Grannländerna gick ifrån sina planerade strategier,
medan Sverige höll fast vid sin?
– Ja, Sverige opererar inom den gamla planen, trots att
man står inför ett annat fenomen, svarar Jørgen
Grønnegård Christensen.
De andra ländernas regeringar ”valde en aktiv politik
för att besegra covid-19”. Medan Sverige ”snarare
försökte dämpa de sociala och ekonomiska
konsekvenserna av pandemin än att kontrollera den”,
enligt utredningen.
Den svenska strategin ”var väsensskild från de tre
andra länderna”. Men trots att Sverige införde färre
restriktioner drabbades vi ekonomiskt och socialt i
samma omfattning som de övriga tre länderna, enligt
utredningsgruppen.
Myndigheternas roll
Sverige lade 2014 ner Statens smittskyddsinstitut,
Folkhälsoinstitutet och delar av Socialstyrelsen och
bildade den nya myndigheten Folkhälsomyndigheten.
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De andra tre länderna har däremot behållit
åtskillnaden mellan forskning och administration
genom separata myndigheter. Dessutom har
grannländerna tidigt utnyttjat annan expertis, som vid
de stora sjukhusen. Därmed har regeringarna fått bred
information och råd inför sina beslut.

– Vid den tidpunkten kom inte andra, konkurrerande,
värderingar in till beslutfattarna, säger Jørgen
Grønnegård Christensen.
Socialminister Lena Hallengren (S) har ännu inte läst
rapporten och avböjde på onsdagen att kommentera
innehållet.

Sådan pluralism är viktig, enligt rapporten. Att den
svenska regeringen och riksdagen har varit så
beroende av Folkhälsomyndighetens råd har inte varit
bra.

Mikael Holmström
mikael.holmstrom@dn.se
FAKTA. DANSKA UTREDNINGEN

– I det här sammanhanget är det enligt vår uppfattning
en nackdel. Man får inte den, i positiv mening, kritiska
spänningen mellan två olika sakkunniga instanser som
var och en ger råd utifrån sina utgångspunkter, svarar
Jørgen Grønnegård Christensen.

Folketinget utsåg i juni fem professorer inom
statskunskap, medicin, juridik och ekonomi att
granska hur pandemin har hanterats av Danmark,
samt jämföra med Tysklands, Norges och Sveriges
agerande första halvåret 2020.

I rapporten påpekas hur svenska
Folkhälsomyndighetens strategi om frivillighet och
personligt ansvar under våren accepterades av
regeringen och alla partierna i riksdagen.

Rapporten ”Hånteringen af covid-19 i foråret 2020”
lades fram i fredags och är på 595 sidor.
Arbetet har skett med stöd av personal från Folketinget
och fristående forskare.
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Expertgruppen har haft fri tillång till den danska
regeringens och myndigheternas dokument och mejl.
För de övriga länderna bygger slutsatserna på
offentliga uppgifter.

04 Människor – inte
dörrhandtag – för
smittan vidare
Den allra största smittspridningen av
coronaviruset sker genom luften, inte på grund
av kontaminerade dörrhandtag eller bussäten.
Därmed inte sagt att en god handhygien inte är
att föredra.
I början av pandemin hittade forskarna rester av det
nya coronaviruset nästan överallt. På dörrhandtag, på
ansiktsmasker och bussäten, i sjukhussängar och på
sedlar.
I april kom en studie som visade att, jo, coronaviruset
kan överleva i flera dagar på olika ytor. De aktuella
virusmängderna kunde också infektera celler som hade
odlats i ett laboratorium. På hårda ytor, som plast och
rostfritt stål, var överlevnadstiden sex dagar, på sedlar
tre dagar och på ansiktsskydd hela sju dagar.
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Rubrikerna gick varma, och därefter kom en studie
som visade att viruset kan leva i upp till fyra dagar på
huden.

mikrobiolog vid Rutgers New Jersey Medical School i
USA, till tidskriften.
Om studierna från förra våren, som visade att
virusrester från ytor kan infektera celler, säger han:

Sedan dess har ett stort fokus och stora belopp lagts på
desinficering, det vill säga rengöring av allt från hela
gator och torg, som i en del länder, till arbetsytor och
bussäten.

– Det var studier som utgick från enorma
virusmängder, inga som man skulle stöta på ute i det
verkliga livet.

Nu, däremot, har forskarna blivit alltmer övertygade
om att den största smittspridningen sker genom luften,
genom de små droppar eller aerosoler som bildas när
vi andas, skrattar eller sjunger och att risken för så
kallad kontaktsmitta är förhållandevis liten. Det visar
en genomgång av det aktuella kunskapsläget i
tidskriften Nature.

TT

Att man hittar rester av viruset lite överallt är inte så
konstigt, men det är oftast inte sådana rester man blir
sjuk av.
– De här resterna går att jämföra med virusets (döda)
kropp. De är inte infektiösa, säger Emanuel Goldman,
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04 Märkning av
alkohol ny strategi mot
cancer
Över en miljon EU-medborgare dog förra året i
cancer. För att bekämpa sjukdomen föreslår
kommissionen en ny strategi, som bland annat
innebär bättre märkning av alkohol.
– Det är fullständigt orimligt som det är i dag
att konsumenterna vet mer om frukostjuicen
än om fredagsvinet, säger EU-parlamentariker
Jytte Guteland (S).
EU-kommissionen vill se ökade resurser till och bättre
samordning av sjukvård, forskning och utveckling i sin
plan för att bekämpa cancer. Dessutom vill
kommissionen ha fler åtgärder för att minska den
skadliga konsumtionen av tobak, alkohol och vissa
livsmedel, som processat kött.

Marknadsföringsinsatser, bättre hälsomärkning och att
se över skatter är några av metoderna man föreslår.
Jytte Guteland (S) sitter i Europaparlamentets utskott
som arbetar med folkhälsofrågor. Hon är positivt
överraskad av att kommissionen i så stor utsträckning
nämner alkohol som en orsak till cancer.
– Förslaget är ett ordentligt steg i rätt rikting, men
sedan vet jag det är en resa innan detta kan bli
verklighet. Historiskt har det funnits ett motstånd i
flera länder och bland flera parlamentariker när det till
exempel gäller märkning av vin, säger hon.
Tror du vi får se liknande märkning på vinflaskor som
vi nu ser på tobakspaket, där halva ytan är en
hälsovarning?
– Det borde det vara. Det är fullständigt orimligt som
det är i dag att konsumenterna vet mer om
frukostjuicen än om fredagsvinet. Konsumenterna får
inte alls någon känsla av hur relaterad till cancer den
här produkten är.
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Världshälsoorganisationen WHO pekar i en rapport
från förra året ut att konsumtionen av alkohol spelar
en roll i flera olika cancersjukdomar.
Guteland uppskattar även att kommissionen vill se
över gränshandeln med alkohol, till exempel den
mellan Tyskland och Sverige.

– Det är en väldigt oroande situation att under
pandemin har många cancerpatienter inte fått sina
behandlingar i tid och många invånare har inte kunnat
gå på kontroller, säger hon på en presskonferens i
Bryssel.
Pia Gripenberg

– Det är bra att kommissionen konstaterar att den
handeln orsakar alkoholskatteflykt och organiseras av
smugglare, säger hon.
I kommissionens förslag handlar det bland annat om
att se över EU-lagen som rör alkoholbeskattning.
Cancerplanen ska de närmaste åren omvandlas till
konkreta förslag som EU-parlamentet och
medlemsländerna ska ta ställning till.
Flera inom EU-kommissionen har personliga
erfarenheter av cancer. Ordförande Ursula von der
Leyen var 13 år när hennes två år yngre syster Eva
Benita dog i sjukdomen. Hälsokommissionär Stella
Kyriakides har två gånger behandlats för bröstcancer.
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En lång rad berömda filmstjärnor har setts bära runt
sina barn i en sele från det svenska bolaget.

04 Svenska Babybjörn
stämt i USA

I Kalifornien hävdar nu en amerikansk kvinna att
hennes barn allvarligt skadats i höften av att bli buren i
en Babybjörn. Stämningen lämnades in till domstolen
redan i maj förra året men först i förra veckan delgavs
de svenska ägarbolagen av Länsstyrelsen i Stockholm
som ansvarar för internationell delgivning.

Det svenska bolaget Babybjörn som blivit
världsberömda för sina bärselar till bebisar
har stämts i en domstol i Kalifornien. Enligt
kvinnan bakom stämningen har bolagets
bärsele orsakat allvarliga höftproblem på
hennes barn och nu kräver hon ett omfattande
skadestånd.

– Babybjörn har mottagit en stämningsansökan i USA
där det hävdas att användandet av Babybjörns Bärsele
Original under 2012 ska ha orsakat höftdysplasi. Även
andra företag i USA, som tillverkar bärselar, har
mottagit liknande stämningsansökningar, säger Babybjörns kommunikationschef Annika Sander Löfmark.

– Vi anser att det helt saknas grund för denna
stämning, säger Babybjörns
kommunikationschef Annika Sander Löfmark.
Den svenska uppfinningen med bärselar för små barn
har blivit en succé över hela världen sedan produkten
lanserade på 1970-talet. Babybjörn finns i 50 länder
och omsatte i fjol 821 miljoner kronor, koncernen har
bolag i flera länder bland annat USA, Kanada och Kina.

Den aktuella modellen, Orginal, tillverkas inte längre.
Enligt Annika Sander Löfmark beror det inte på några
brister.
– Det har ingenting med det att göra utan vi
vidareutvecklar och förbättrar produkter hela tiden, så
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den har blivit ersatt av en annan produkt av samma
konstruktion men med lite mer flexibilitet.
Mammans advokat Lori E. Andrus från San Francisco
är specialiserad på konsumenträtt och grupptalan. DN
har sökt advokaten som avböjt en intervju och hänvisar
till stämningsansökan. I inlagan till domstolen kräver
advokaten bland annat skadestånd och ersättning för
lidande och kostnader för sjukvård och förlorad arbetsinkomst i framtiden. Några specifika summor nämns
inte mer än att kraven överstiger motsvarande 630
000 kronor.
I stämningen hävdas att den aktuella modellen inte ger
tillräckligt stöd för höften på barnet och att det orsakat
skadorna. ”Käranden har genomgått tre kirurgiska
ingrepp och tillbringade månader med hela kroppen i
gips”, står det.
Annika Sander Löfmark säger att
barnsäkerhetsprodukter är en väldigt reglerad
marknad och alla produkter som de säljer lever upp till
de säkerhetskrav, standarder och normer som finns.

Det är första gången som bolaget stäms för påstådda
problem med bärselen men hon säger att det under en
längre tid funnits rykten.
– Det har funnits en oro och även en ryktesspridning
kring att bärselar skulle kunna orsaka höftdysplasi, och
därför har en barnortoped i Spanien genomfört en
ultraljudsstudie på barns höfter i olika bärselar. Den
visar att Babybjörns bärsele original erbjuder en bra
vinkel för höfterna och därmed en bra position för
barnet, säger hon.
– Barnsäkerhet är A och O för oss, det är det som är
vår affärside, det är ju det viktigaste som finns att
produkterna ska vara säkra och att föräldrar ska känna
sig trygga.
Advokaten kräver i stämningsansökan att rättegången
ska ske inför en jury i domstol i Kalifornien. Vad nästa
steg i processen blir är oklart.
Mattias Carlsson
mattias.carlsson@dn.se
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en platå sedan några veckor. Enligt Sara Byfors kan det
antingen röra sig om en avsats på vägen nedåt eller
början på en ny våg av smittspridning.

04 FHM inför
sportlovet: Dela inte
stuga och beställ
hämtmat
Kommer sportlovsresorna till fjällen att
påverkas av att den nya brittiska mutationen
har fått fäste i Sverige? Inte som det ser ut nu,
enligt Sara Byfors, enhetschef på
Folkhälsomyndigheten, men vårt eget beteende
är avgörande. Det viktiga är att undvika
kontakter på resmålen.
Förra årets sportlov väcker mörka minnen när det
gäller coronapandemins början i Sverige. Svenskar
som hade åkt skidor i bland annat Alperna hade med
sig smitta hem och bidrog till en snabbt ökad spridning
av viruset.
När årets sportlov börjar närma sig har
smittspridningen i Sverige minskat och befinner sig på

Utvecklingen står och väger och det kanske största
hotet är de nya mutationer som blivit kända under den
senaste månaden. Folkhälsomyndighetens analyser
visar att den brittiska virusvarianten har fått fäste i
Sverige och att det sker en smittspridning i samhället
som inte är kopplad till resor.
Inför årets sportlov har intresset för utlandsresor
minskat och många alporter håller stängt. I svenska
fjällen är bokningsläget bra, som vilket annat år som
helst, enligt Skistars vd Stefan Sjöstrand.
Fjällresorna ledde inte till ökad smittspridning under
julhelgerna, men hur ser läget ut inför sportlovet med
tanke på mutationen?
– Det ser ju ut som att den här virusvarianten har en
ökad förmåga att sprida sig, men det är samma
åtgärder som gäller, säger Sara Byfors.
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– Om du som individ följer de rekommendationer som
finns och inte träffar andra människor, inte åker upp
till fjällen och delar stuga med en annan familj, så är
inte risken större nu än tidigare. Det handlar väldigt
mycket om vårt beteende

Jönsson uppmanat till att ”fira ett skånskt sportlov
hemma”.
Folkhälsomyndigheten uppmanar svenskar som rest
utomlands att testa sig omedelbart efter hemresan och
att undvika sociala kontakter under den första veckan.

Så det blir inga nya rekommendationer inför sportlovet
med anledning av den brittiska mutationen?
– Det får vi återkomma till. Vi vet att sportloven är
nära förestående och som alltid under den här
pandemin kan saker hända snabbt, säger Sara Byfors.

Mia Holmgren
mia.holmgren@dn.se

– Det vi verkligen vill trycka på är att resa säkert,
umgås i den närmaste kretsen även om du åker till ett
resmål där du vanligtvis inte befinner dig och där
risken är större att du träffar nya människor. Ta till
vara den service som finns med att få mat
hemlevererad.
I region Skåne, som i januari har haft den högsta
smittspridningen i Sverige, har regiondirektören Alf
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Julius Stenberg är fartygselektriker och arbetar
utomhus året om oavsett väder.

04 Så klarar du av att
arbeta ute när
vinterkylan gör sig
påmind

– Man kan bli extremt trött och känna sig vindpinad,
även fast man inte gjort så mycket fysiskt, berättar han
om hur det känns efter en vinterdag utomhus.
Som fartygselektriker arbetar Julius Stenberg med att
installera och underhålla allt som har med elektronik
att göra på stora fartyg, både till sjöss och när båtarna
ligger i hamn. Mycket av arbetet utförs på radar och
antenner, utrustning som är monterad utomhus.

Den kalla vintern gör att de som arbetar
utomhus har en ökad risk för skada. Håll koll
på minskad koncentrationsförmåga, var
försiktig med frusna fingrar och undvik att
svettas, uppmanar forskare vid Lunds
universitet.

– Det som är svårast är händerna. Oavsett hur bra
kläder man har så fryser man om händerna.

Sedan några veckor ligger snön djup över stora delar av
landet och temperaturerna håller sig en bra bit under
nollan. Den senaste veckan är det bara i södra Skåne,
delar av västkusten och runt Vänern som det
fortfarande är barmark. För de som arbetar utomhus
innebär den stränga vintern stora påfrestningar på
arbetsmiljön och risk för den personliga säkerheten.

– Det går inte att arbeta med handskar. Vi behöver
pilla, hålla på med så små grejer, kablar, skruvar,
plintar och grejer. Man måste alltid ta av sig
handskarna, säger han.
Trots kylan ser Julius Stenberg fördelar med att få
arbeta utomhus, särskilt att få spendera tid i
skärgården.
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– Det är klart, är det 15 minus är det inte så kul. Men
vädret kan vara rätt mysigt, så länge det inte är för
kallt eller spöregnar.
På institutionen för ergonomi- och aerosolteknologi
vid Lunds universitet bedrivs forskning om arbete i
kalla och varma miljöer. I universitetets klimatlabb
testas kläder, produkter och människors
arbetsförmåga i temperaturer mellan -45 och +50
grader.
– Man kan utan problem arbeta ute i kalla
temperaturer, men arbetets intensitet och längd måste
anpassas, säger Amitava Halder, doktor vid
institutionen.

och samtidigt svettas regelbundet, finns risk för
förkylning eller lunginflammation.
– Det viktiga är att klä sig i flera lager så att värmen
kan anpassas efter ansträngningen. Man ska undvika
att svettas, särskilt om man ska fortsätta vara
utomhus.
– Vid lugnare arbete, när pulsen ligger på mellan 80
och 100, kan man behöva ta en paus redan efter en
halvtimme och ta något varmt att dricka, kanske äta
något sött för att få lite energi.

– Om arbetet är hårt och pulsen är mellan 120 och 140
går det bra att arbeta två timmar i sträck utan särskilt
mycket kläder även om det är tio minusgrader.

Även om kroppen är uppvärmd ordentligt, menar
Halder att fingrar och tår riskerar att frysa om man
inte är försiktig. Han rekommenderar flera lager
vantar och strumpor som kan tas på och av beroende
på nivå av ansträngning. Det är också viktigt att alltid
ha tillgång till ett varmt utrymme att återhämta sig på.

Vid utomhusarbete är det viktigt att inte svettas och att
anpassa nivån av ansträngning efter det, enligt Halder.
Om arbetsmiljön gör att man spenderar lång tid i kyla

– Om man inte mår bra, om det börjar krampa i
fingrar eller tår, behöver man någonstans där man kan
värma upp sig innan man fortsätter att arbeta.

691

Förutom köldskador som syns, finns det också risk att
sträng kyla påverkar den mentala förmågan. På samma
sätt som kraftig värme kan även någon som är väldigt
kall tappa fokus.

Att klä sig i löst sittande plagg i lager med vindtäta
material ytterst är bra för att undvika köldskador.
Får man inte tillbaka normal färg i den skadade
kroppsdelen efter 20 minuter bör man söka vård.

– Ser man en kollega som verkar tappa
koncentrationsförmågan, så ska man be denne att gå in
och vila i värmen en stund innan arbetet fortsätter,
säger Amitava Halder.

Källa: Vårdguiden (granskad av Kjell
Andersson, specialistläkare i
allmänmedicin)

Erik Karlberg
erik.karlberg@dn.se

Tips. Klä dig i flera lager
Vid en ytlig köldskada blir huden vit och du tappar
känseln.
Köldskadade tår och fötter kan placeras högt och
täckas eller doppas i ljummet vatten.
Ansiktet kan värmas upp genom att hålla händerna
eller torra vantar mot ansiktet.
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04 Två i Karolinskas
högsta ledning har
vaccinerats
Två personer i Karolinskas högsta ledning har
vaccinerat sig mot covid-19, trots att det kan
strida mot sjukhusets prioritering. Sjukhuset
ska nu granska händelsen.
– Vi har en tydlig prioritering, och tittar nu på
om det finns en förklaring, säger Kim Sjölund
vid sjukhusets presstjänst.
Karolinska började vaccinationen av den egna
personalen den 12 januari, och enligt sjukhuset finns
en tydlig prioritering bland vårdpersonalen, där
sjukvårdspersonal inom intensivvård, akut- och
intermediärvård ska vaccineras. Totalt har sjukhuset
fått 3 000 doser i två omgångar för att vaccinera den
egna personalen, enligt Claes Ruth, funktionschef för
Karolinska universitetslaboratoriet.

DN har fått information om att även administrativ
personal vaccinerats men sjukhuset har uppgett att
dessa grupper inte är prioriterade.
– Sjukhusdirektören har en gjort en prioriteringslista
och på den finns personal i de här funktionerna –
intensivvård, intermediärvård och
akutmottagningarna och där finns inte administrativ
personal eller sjukhusledning med, säger Claes Ruth.
Karolinska uppgav på onsdagseftermiddagen att två
personer i den högsta sjukhusledningen, där 15
personer ingår, vaccinerats mot covid-19.
Sjukhuset ska nu granska händelseförloppet, säger
Kim Sjölund vid presstjänsten. Hon kan inte svara på
om dessa personer arbetat kliniskt.
– Det är två personer i ledningsgruppen som har
vaccinerats. Vi ska undersöka om det finns någon
förklaring till att två personer i ledningsgruppen har
vaccinerats, säger Sjölund.
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– Vi vet att det kan förekomma att personer utanför de
prioriterade grupperna vaccinerats för att man fått
doser över och att man då kallar in personal för att inte
slänga något vaccin. Men det finns en tydlig
prioriteringsordning, och vi ska titta på om det finns
en förklaring.
Enligt Karolinska har de två personerna vaccinerats på
sjukhuset.

04 Vaccination på bred
front i Region
Stockholm dröjer
Trycket är hårt på Region Stockholm från
människor som vill veta hur det går med
vaccineringen och när ens egen prioritetsgrupp
får första dosen.

Anna Gustafsson
anna.gustafsson@dn.se

– Det är frustrerande eftersom vi inte har all
information att ge, säger regionens
vaccinsamordnare Magnus Thyberg.
På grund av vaccinbrist och tveksamheter kring vilka
sorters vaccin som ska ges till vilka grupper, har många
av Sveriges regioner fått ändra om i sina tidsplaner för
vaccinering. Så även Region Stockholm, där
vaccinsamordnare Magnus Thyberg tvingats släppa
förhoppningar om vaccinering på bred front redan i
februari.
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– Vi har ju pratat om och tänkt oss att stora grupper
skulle vaccineras redan i februari men att det är svårt
att nå det målet givet den vaccintillgång vi har, säger
han.

bli lätt och att vi kommer behöva planera om flera
gånger.
Vaccinationsviljan i regionen bedöms enligt Magnus
Thyberg som mycket hög och än så länge oroar man sig
inte för att den ska påverkas negativt av nyheter om
vaccinbrist och andra hinder.

Regionen får många frågor från människor som vill
veta vilken prioriteringsgrupp man tillhör och när det
är dags.

– Jag känner att vaccinationsviljan är väldigt stark.
Men det är viktigt att vi får tydliga besked om
vaccinerna, när de förväntas komma och vilka volymer
vi kan förvänta oss.

– Väldigt många är engagerade och vill veta och det är
ju svårt och frustrerande eftersom vi inte har all
information att ge. Det är en utmaning, säger Magnus
Thyberg.
Han anser att regionen redan från början varit tydlig
med att det inte alltid blir som man tänkt sig.
– Jag tänker att det är viktigt för alla som
kommunicerar att det finns ett bästaläge men att det är
väldigt många parter i hela världen som behöver göra
sitt yttersta för att det här ska funka. Vi tycker att vi
har varit tydliga från början med att det inte kommer

Region Stockholm meddelade på onsdagen att man går
ner från så kallat förstärkningsläge, det näst högsta
beredskapsläget, till stabsläge. Antalet covidsjuka i
behov av vård, i dagsläget 350 personer, har halverats
sedan toppnoteringen i december.
Hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson betonar
att beslutet inte ska tolkas som att faran är över.
– Varje dag som sjukvårdsbehovet minskar är ju något
positivt och något bra. Men vi har ju fortfarande en
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svår pandemi och mycket allvarligt läge. Det dör
fortfarande många i covid-19 så det finns absolut inte
någon grundkänsla att det är över eller att vi kan pusta
ut på något sätt, säger han.

04 Barn tvångsvårdas
efter Säpo-larm

För att gå ned från det rådande stabsläget krävs att
smittspridningen klingar av och att det är många som
blivit vaccinerade.

Tre barn som i december 2020 återvände till
Sverige från Syrien med sin mamma
omhändertogs av socialtjänsten i RinkebyKista. Förvaltningsrätten har nu beslutat om
tvångsvård för de tre barnen, det yngsta ett år.

– Från de nivåerna vi hade i november och december
har smittspridningen minskat. Men det är på en platå
nu sedan ett par veckor så det minskar inte så mycket
längre och det är oroande förstås, säger Björn
Eriksson.
Jonas Desai
jonas.desai@dn.se

Enligt domen har föräldrarna låtit barnen växa upp i
ett krigsdrabbat område och runt våldsbejakande
extremism. Utredningen inleddes efter en
orosanmälan från Säkerhetspolisen.
Stadsdelsnämndens utredning visar att mamman till
barnen i maj 2014 åkte till ett krigsdrabbat område i
Syrien för att ansluta sig till en våldsbejakande
extremistisk organisation. Hon har i förhör uppgett att
det ursprungliga syftet med resan var att fördjupa sig i
religionen.
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Förvaltningsrätten anser att hon inte har tillräcklig
motståndskraft för att skydda barnen från
påtryckningar av personer i Sverige med
våldsbejakande och extremistiska värderingar, och att
risken är stor att barnen far illa.
Jonas Desai
jonas.desai@dn.se

04 ”Jag som 70plussare känner mig
marginaliserad och
ointressant”
Sveriges coronastrategi har varit (och är?) att skydda
de äldre och sköra i samhället. Vi över 70 år
”klumpades ihop”. Alla 70-plussare fick stränga
rekommendationer om att stanna hemma, inte handla
i affärer och undvika kontakter med andra personer.
Det är rimligt eftersom man har sämre immunförsvar
som äldre. Dessutom är lungkapaciteten sämre än hos
en yngre person.
Diskussionen i medier har huvudsakligen handlat om
de äldre som bor på äldreboende eller får hemtjänst.
De är troligen de sköraste människorna i vårt
samhälle.
Det finns drygt 1 500 000 personer i Sverige som är
äldre än 70 år. Cirka 80 000 personer bor på
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äldreboende. Dessutom finns det en hel del som får
hemtjänst/sjukvård i hemmet.
Men det är säkert en dryg miljon personer över 70 år
som inte nämns i debatten. Många av oss är pigga och
vanligtvis aktiva. Men jag upplever att vi nu är
marginaliserade och ointressanta.
Vi tycker att det är svårt att inte få vara aktiva. Nedan
listas exempel på olika aktiviteter som i stort sett har
upphört det senaste året för de flesta i min
åldersgrupp:
• Frivilligarbete, som exempelvis rödakorsvärd,
läxhjälp och resevärd.
• Resor inom och utanför Sverige.
• Möjligheten att hälsa på och hjälpa till att passa
barnbarn.
• Frisörbesök, fotvård eller besök hos optikern.
• Att handla i en matbutik.

• Gå på gympa och besöka gym.
• Medlemsaktiviteter i olika föreningar.
• Gå på föredrag.
Listan på aktiviteter skulle kunna göras längre.
Många av oss är friska och har möjlighet att vara
aktiva. Men trots det mår många av oss dåligt på grund
av den isolering vi haft i snart ett års tid. Nu väntar vi
på vaccin och hoppas få det under de kommande
månaderna. Debatten har de senaste veckorna handlat
om när och hur mycket vaccin vi ska få samt hur
effektivt det är.
Framför allt har man diskuterat hur effektivt Astra
Zenecas vaccin är. Ger det ett skydd på cirka 60
procent? Ger det ett bra skydd för äldre? I Tyskland
avråder man sedan en vecka tillbaka att Astra Zenecas
vaccin inte ska ges till personer äldre än 65 år. Svenska
Folkhälsomyndigheten följde efter och beslutade på
tisdagen att man inte ska ge vaccinet till personer över
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65 år. Orsaken är att man i de studier som gjorts inte
har tillräckligt antal äldre med i testgrupperna.
Även om det framöver skulle visa sig att vaccinet har
effekt även på äldre så kvarstår ett problem. Vaccinet
ger endast ett cirka 60-procentigt skydd. Om 70plussare fortfarande är att betrakta som sköra så är det
en risk för smitta att ge ett vaccin som har så lågt
skydd när det finns vaccin som ger mer än 90 procent
skydd. Jag hoppas och tror att myndigheterna vill
värna om oss äldre och att vi över 70 år ska få ta del av
Pfizers och Modernas vaccin. Annars måste vi fortsätta
med de restriktioner vi har i dag. Det orkar vi inte efter
att i ett år ha levt isolerat med få externa kontakter.
Vi äldre är sociala varelser och vill leva som vanligt.
Birgitta Dahlgren, Linköping
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05 Det ska vara
enkelt att
vaccinera sig,
särskilt för 70plussarna
En miljon svenskar fick nyligen brev från
Region Västra Götaland där de uppmanades att
undvika att ringa sin vårdcentral och boka tid
för vaccinering. Svårhanterligt många hamnar i
växeln just nu, upplyste regionen.
I stället vill vården att invånarna i första hand
loggar in på 1177. Och att i onödan vara en

börda för den pressade vårdapparaten vill ju
ingen?
När professor Agnes Wold skulle hjälpa sin 78årige man brottades hon med denna digitala
utmaning en ordentlig stund. Hon fann till slut
(Expressen 1/2) att makens en gång i tiden
smarta telefon numera är så ålderstigen att den
inte klarar av det operativsystem som appen till
vårdens kösystem har som grundkrav.
Och vilka är det som inte så ofta uppdaterar
sina digitala verktyg, eller, i likhet med
statsminister Stefan Löfven, inte någonsin
använt sig av dagens digitala möjligheter? Jo,
vårdens äldsta patienter; de som i Sveriges
enorma vaccinationsutmaning är prioriterade.
Andra regioner har andra upplägg för sina
system för att boka tid för vaccination –
skillnaden i pandemihanteringen mellan olika
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landsändar är ju en följetong. Stockholm hade i
början av veckan inte bestämt sig för sitt
upplägg.
Wolds förslag (SvD 1/2) framstår som lika
självklart som förnuftigt: ”De flesta 70-plussare
sitter bara hemma och väntar på att vaccineras
så det hade varit vettigare att ge dem en tid, som
det sedan fanns ett nummer till som man kunde
omboka om den inte passade.”
Så är det faktiskt i en region, som dessutom inte
har några orealistiska föreställningar om de
äldstas digitala verktyg och förmåga att navigera
i digitala system. Region Dalarna kommer att
skicka ut en vaccinationskallelse via brev eller
telefon till personer över 80 år. Under
torsdagen meddelade också SKR att de mobila
vaccinationsenheter som finns för äldre inte
kommer att kräva bank-id. Men räcker det?

87-åriga Brit Rundberg tycker attityden till våra
äldsta liknar ett Rolling Stones-framträdande:
”Det är som att de släpper biljetter till en
rockkonsert, och då gäller det att vara duktig på
internet och ha mobilt bank-id.”
För parten som administrerar kontakten med
kunder eller patienter genom digitala system
framstår det som det smidiga och moderna
sättet att sköta saken.
I den mottagande änden av kommunikationen
framgår ju inte den frustration, oro och
förvirring som många äldre upplevt när de först
gjort en stor ansträngning med att försöka
själva och sedan kallat in barn och barnbarn för
att navigera i det som för dem framstår som
digitala labyrinter.
Att det ska vara så krångligt! Hur mycket tid
och resurser går till detta?
Jens Runnberg
jens.runnberg@dn.se
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05 ”Fel strategi
att i blindo jaga
mutantvirus
bland
inresande”

DN. DEBATT 210205

Trots påtryckningar från regeringen i
Helsingfors har det självstyrda Åland
inte infört masstestning av inresande,
främst från Sverige. Vi har framgångsrikt
hanterat pandemin på andra sätt. Sverige
bör inte slösa tid och energi på att i
blindo jaga muterade virus bland
inresande, skriver företrädare för Ålands
sjukvård och svenska forskare.

Sverige sällar sig nu till en lång rad länder som
tycker att det är rimligt att lägga stor energi på
att stoppa import av en smitta som redan härjar
i det egna landet. Det aktuella mantrat är
masstestning av inresande. Om inte denna
landskamp i testhysteri skulle varit så tragisk
skulle man kunnat tycka att spektaklet var lika
charmigt som knattefotboll. Alla springer efter
bollen. Bollen är nya virusvarianter. Målet
förefaller vara att flytta fokus från bristfälligt
inhemskt smittskydd till hotfulla utländska
mutanter.
Gränshinder har blivit en så vedertagen del av
covid-19-bekämpningen att ingen längre tycks
reflektera över dess rimlighet. Alla nordiska
länder har infört olika grader av
resebegränsningar vars like man inte sett sedan
den nordiska passunion infördes för över ett
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halvt sekel sedan. Vi ifrågasätter detta
destruktiva smittskyddsparadigm utifrån
vedertagna screeningprinciper och lärdomar i
en gränsregion mitt i Östersjön som drabbats
hårt av gränshinder men väldigt lite av själva
viruset: Åland.
Masstestning är inte lösningen på de
utmaningar vi står inför. Med test är det som
med munskydd. Det räcker inte med att de ska
vara kvalitetssäkrade. De måste användas i rätt
situation och på rätt sätt för att inte orsaka mer
skada än nytta och ett enormt resursslöseri. Ett
testresultat ska tolkas i relation till patientens
symtom och riskprofil. När man urskillningslöst
screenar symtomfria personer blir tolkningarna
oftast andra än när man testar personer som
har de symtom och riskfaktorer som är typiska
för den misstänkta sjukdomen. Det finns en hel

vetenskap kring detta, vilken nu verkar
ignoreras.
Vi har räknat på effekterna av att screena
inresande med ett covid-19-test som har 95
procent känslighet och 99,5 procent specificitet.
Det kanske låter som ett bra test, och det är det
om man använder det på rätt sätt i en klinisk
kontext. Men inte om man använder det för
masscreening i grupp som har låg
virusförekomst.
Bland 100 000 inresande från ett land med 100
fall av covid-19 per 100 000 invånare under en
14-dagarsperiod (en ungefärlig incidens i en del
nordiska grannregioner) skulle det finnas cirka
100 smittsamma personer vid tidpunkten för
screening. Men man skulle få 595 positiva
provsvar, varav 500 (84 procent av de positiva)
skulle vara falskt positiva. Ett falskt positivt
resultat kan bero på såväl problem med själva
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testningsmetoden som det faktum att en del bär
på icke-smittsamma virusrester flera veckor
efter genomgången infektion (känd eller
okänd). Således kommer mer än 4 av 5 som
testas positivt isoleras under lång tid och
smittspåras i onödan. Samtidigt kommer 5 av
100 som faktiskt bär på smittsamt virus missas
och invaggas i falsk trygghet, eftersom ett test
bara ger en ögonblicksbild av virusförekomsten.

Detta är ingen trivial sak som kan hanteras av
gränspolis, transportföretag, tulltjänstemän
eller ens sjukvårdspersonal utlokaliserade till
flygplatser, hamnar eller tusentals
gränsövergångar längst landgränser. Om det
ordnas inom den reguljära sjukvården krävs det
ändå klok planering för eventuella upprepade
test och konsultationer.

Man kan utveckla komplicerade testalgoritmer
med verifierande test i olika steg för att fria eller
fälla med större säkerhet. Detta kräver i sin tur
en avancerad infrastruktur med uppföljning
kopplat till tydlig information till den som testas
om vad olika resultat kan betyda, vad som
händer i nästa steg, samt nyttan och riskerna
kopplade till möjliga felbedömningar (jämför
med nationella screeningprogram, till exempel
för cancersjukdomar).

Om man nu ändå bedömer det lämpligt med
masscreening vid geografisk förflyttning borde
man, vilket EU:s smittskyddsmyndighet ECDC
påpekat, börja inrikes, till exempel vid resor
från regioner med högre incidens eller där nya
varianter identifierats i större utsträckning.
Eller varför inte ställa krav på test en gång i
veckan för att få migrera utanför hemmet?
Smittskyddsrelevansen skulle vara högre (eller
mindre låg) än att testa inresande från länder
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med lägre incidens och lägre förekomst av nya
varianter än Sverige.
Från andra sidan Ålands hav har man med stor
häpnad tagit emot nyheten om Sveriges nya
testpolicy för inresande. Beslutet att kräva intyg
på negativt test för andra än svenska
medborgare som reser från Åland samt krav på
test efter inresa för svenskar som reser hem från
Åland är obegripligt eftersom det på Åland har
varit mycket få fall och inga tecken på
samhällsspridning sedan nyår.
Åland är en gränsregion som i normala tider
präglas av intensiv arbets- och studiependling,
ett gränsöverskridande socialt liv och
omfattande regional turism. Drastiska
gränsåtgärder under pandemin har ändrat detta
men resandet över gränsen har ändå fortsatt i
ganska omfattande utsträckning eftersom det är
en livsnödvändighet. Därför har det hela tiden

funnits en hotbild av massinvasion av svenska
virus till Åland. Många, inklusive Finlands
regering, har efterfrågat screening av inresande
från Sverige till Åland.
Det självstyrda Åland har emellertid, baserat på
liknande analyser som redovisas ovan, hittills
idogt stått emot önskemål från Helsingfors att
införa oselekterad masstestning av inresande
från Sverige. Detta trots att 14-dagarsincidensen
sedan pandemins början hela tiden varit mer än
10 gånger högre i Sverige än på Åland (just nu
40 gånger högre: 10/100 000 på Åland och
cirka 400/100 000 i Sverige). Det har gått
utmärkt så här långt, genom en kombination av
frivillig karantän i sju dagar, tydlig information
om allmänna försiktighetsåtgärder och rigorös
smittspårning kring de få importfall (med
symtom) som identifierats.
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Efter att Finlands undantagstillstånd med
nästan total nedstängning av gränstrafiken
upphörde kom resandet successivt i gång igen
under sommaren 2020, även om det bara blev
en bråkdel av resandet en vanlig sommar.
Under juni–december 2020 var det mer än 60
000 gränspassager från Sverige till Åland, alltså
dubbelt så många som Ålands befolkning.
Samtidigt var det bara 20 personer som fått
smittan i Sverige. De insjuknade i medeltal två
dagar efter inresa (max sex dagar).
Smittkedjorna var få, korta och lätthanterliga.
Det har inte funnits tecken på signifikant
”läckage” av smitta till exempel från symtomfria
inresande som inte varit i frivillig karantän.
Incidenstalen har varit låga och
samhällssmittan begränsad. Ett ytterligare
kvitto på detta är att ingen över 80 år insjuknat,
ingen har krävt vård i respirator, ingen har dött

av eller med covid-19 och ingen smitta har nått
in i sjukvården eller äldreboende. Proaktivt
agerande av sjukvården, kommunerna,
omsorgspersonalen och allmänheten har
bidragit starkt till detta. Detta sagt med ödmjuk
vetskap om att läget när som helst kan
försämras snabbt och att nya varianter kan
ändra förutsättningarna för
smittskyddsåtgärderna.
Frivillighet under ansvar, tydlig information,
välfungerande smittspårning och några
selektiva tvingande begränsningar för
befolkning enligt smittskyddslagen har varit
hörnstenar i den åländska strategin. Åland har
hittills klarat sig fint utan masstestning. Sverige
verkar vara på god väg att få kontroll på
situationen genom aktivt lärande och
kunskapsstyrning. Smittspårning optimeras,
sekvensering expanderar. Fortsätt så och slösa
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inte tid och energi på att i blindo jaga mutanter
bland inresande. Det är inte bara vetenskap,
beprövad erfarenhet och screeningetik som
åsidosätts utan även det nordiska samarbetet
som redan tagit stryk tillräckligt.
Knut Lönnroth, landskapsläkare, Ålands
landskapsregering och professor i
socialmedicin, Karolinska institutet

Jeanette Pajunen, hälso- och sjukvårdsdirektör,
Ålands hälso- och sjukvård
Anders Björkman, professor i
infektionssjukdomar, Karolinska institutet
Lena Serrander, docent, överläkare,
specialistläkare i infektionssjukdomar och
klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset i
Linköping

Tora Woivalin, specialist i allmänmedicin,
smittskyddsansvarig, Ålands hälso- och
sjukvård
Marika Nordberg, överläkare, specialistläkare i
infektionssjukdomar, Ålands hälso- och
sjukvård
Christian Jansson, laboratoriechef, docent i
farmakologi, Ålands hälso- och sjukvård
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05

Vaccinsamordnaren
: Fysisk distansering
kommer att gälla
även nästa vinter
Trots förseningar av vaccin och fortsatt
höga dödstal räknar Sveriges
vaccinsamordnare Richard Bergström
med att nästan 90 procent av de vuxna
ska vara vaccinerade i slutet av juni. Men
effekterna av covid-19 försvinner inte så
snabbt.

– Jag är övertygad om att vi kommer att
fortsätta ha fysisk distansering också
nästa vinter, säger Richard Bergström.
Richard Bergström utsågs till Sveriges
vaccinsamordnare den 16 juni förra året under
en tid då smittspridningen verkade ha mattats
av något tack vare sommaren. Den första vågen
var på väg att ebba ut och ingen visste ännu vad
som väntade till hösten. Förutom att smittan
skulle komma tillbaka på något sätt:
– Det är uppenbart att covid-19 fortsätter att
pröva en hel värld även framöver, sa
socialminister Lena Hallengren (S) när Richard
Bergström presenterades.
Mer än ett halvår senare finns det flera
fungerande vaccin som är aktuella för Sverige:
Pfizer-Biontechs, Modernas och Astra Zenecas.
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– Jag tror att 7 av 8 miljoner vuxna kan vara
vaccinerade fram till midsommar, säger Richard
Bergström.
Han säger det väl medveten om att Astra
Zenecas halvering av sina leveranser har skapat
en del problem och företaget och EU för nu
dagliga samtal kring detta. Om det
svenskbrittiska läkemedelsföretaget inte
kommer upp i de volymer man kommit överens
om med EU betyder det att Sverige behöver
ytterligare ett vaccin för att klara målet.
– Både Janssen och Novavax har kommit med
väldigt lovande resultat, och Curevac väntar vi
också på. De tre behöver vi. Men om Astra
Zeneca kommer tillbaka till de volymer man
hoppas på då klarar vi tillgången med de tre vi
nu har, säger Richard Bergström.

De vaccin som just nu är aktuella för Sverige har
olika skyddseffekter. Pfizer och Modernas
vaccin ska vara 94–95 procent effektiva. Astra
Zenecas ger 62 procent vid den dos som
rekommenderas. Andra som just nu inte finns
på den svenska marknaden är ryska Sputnik V
som ska ge 91,6 procent och Johnson & Johnson
(Janssen) som uppger att deras vaccin är 66
procent effektivt för att förhindra mildare
sjukdom och 85 procent effektivt för att
förhindra svår sjukdom.
Statsepidemiolog Anders Tegnell har sagt att
det är genom Astra Zenecas vaccin vi kommer
att få de stora volymerna som gör det möjligt att
vaccinera den största delen av befolkningen.
Varför ska vi ta ett vaccin med lägre allmän
skyddseffekt när det finns de som har väldigt
mycket högre?
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– Här handlar det om vilka effekter vaccinerna
ger när det gäller om man riskerar att drabbas
av svår sjukdom eller kanske död, framför allt
när det gäller äldre och andra riskgrupper. För
de tre vaccin som är godkända så syns det
tydligt att Astra Zeneca, som förefaller ha lägre
effekt när det gäller att skydda mot
covidsymtom, har väldigt fina data när det
gäller att hindra sjukdom och svår sjukdom. Det
gäller även Janssen. Ingen som fick sjukdomen
efter att ha fått vaccinet blev svårt sjuk och
ingen dog, säger Richard Bergström.
Astra Zeneca har i sina studier visat att man,
trots de lägre siffrorna när det gäller det
allmänna skyddet från smittan i sig, får ett
starkt skydd mot svår sjukdom. Det är ovanligt
med vaccin som har så stora skyddseffekter som
de tre vaccin som just nu är aktuella för Sverige.

Ett vanligt influensavaccin kommer sällan upp
till 70 procents skyddseffekt.
Hur snabbt kan man ta fram ett vaccin som
skyddar mot en ny virusvariant?
– Det kan gå på några veckor när det rör sig om
exempelvis Pfizers och Modernas vaccin. Sedan
ska det testas och skickas ut, men
produktionsprocessen är i princip densamma
också för ett muterat virus. Här kommer det att
finnas klausuler i kontrakten med företagen om
att vi kan byta till de nya vaccinen när de finns
tillgängliga.
Trots allt vet forskarna ännu inte allt om hur
vaccinen fungerar. Bland annat är det inte klart
hur effektiva vaccinen är när det gäller att
skydda från smittspridning utan att man har
symtom. Där saknas bra data, säger Richard
Bergström som ändå tror att effekten finns där.
710

Vilken effekt vaccinen har på smittspridningen
kommer man att kunna se i Israel som ligger
långt framme när det gäller att vaccinera sin
befolkning. Hittills har nästan 59 procent av
israelerna fått sin första spruta.
– Israel är en fantastisk testmiljö eftersom det
är ett helt land, säger Richard Bergström.
Hur snabbt får man ett skydd av vaccinet?
– Du har inte fullt skydd förrän en vecka efter
andra dosen. Däremot finns det vetenskapliga
data som visar att om du har haft covid och
därefter fått din första dos då är det nästan som
att du hade fått två vaccindoser. Men man ska
vaccinera sig även om man varit sjuk eftersom
vi inte vet säkert hur bra skydd sjukdomen ger.
Vad händer om det blir problem med leveranser
av vaccin och du måste vänta lite längre på din
andra spruta?

– Det är ingen fara. Pfizer säger att man ska ta
den andra dosen efter tre till sex veckor.
Moderna testade sitt vaccin med en andra dos
efter fyra till fem veckor och Astra Zeneca anger
fyra till tolv veckor. Om man däremot tar
doserna för tätt då blir inte skyddet fullgott
eftersom den första dosen inte har hunnit
utvecklas. I Frankrike anger man sex veckor för
alla.
Det är de relativt långa tidsperioderna mellan
spruta ett och spruta två som har gjort att
Folkhälsomyndigheten inte längre anser att
regionerna måste spara på den andra dosen.
Något man först gick ut med. I stället räknar
man med att leveranserna ska fungera så bra att
alla kommer att få sin andra spruta inom rimlig
tid.
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Nu har fler än 100 miljoner människor runt om
i världen fått sina första sprutor. Har man sett
några biverkningar som inger oro?

är alla svenskar försäkrade genom
läkemedelsförsäkringen. Den täcker allt som
kan kopplas till vaccineringen.

– Det vi ser är de vanliga biverkningar med
ömhet och stelhet i armen. Det som har varit lite
allvarligare är de allergiska reaktionerna som
man inte hade fångat upp så bra i de kliniska
studierna. I övrigt har det inte varit några
allvarliga biverkningar.

Vad tror du händer nästa vinter? Hur ser livet
med vaccinet och viruset ut då?

Nu har det gått väldigt fort att ta fram dessa
vaccin. Finns det anledning att oroa sig för att
det har gått för fort?
– Nej, jag tycker inte det. Och hade det varit
några problem så hade vi fått höra det med
tanke på att 104 miljoner människor har fått
sina första sprutor. Dessutom har studierna
varit väldigt stora så det finns ingen anledning
att vara orolig. Om något ändå skulle hända så

– Jag tror att vi lever hyfsat normalt i Europa.
Jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta
ha fysisk distansering och fortsätta med att vara
noga med handhygienen. Folk kommer nog att
fortsätta bära munskydd i många fall. Men det
är ju också ett bra liv. Man får anpassa sig till
det. Sedan återstår det att se om vi kan börja
resa till alla länder för i detta ingår att alla
länder inte har tillgång till vaccin lika fort som
vi. Det finns miljarder människor som inte är i
närheten av att få ett vaccin.
Clas Svahn
clas.svahn@dn.se
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FAKTA. VACCINTOPPEN

Island 4,5

Så stor andel av befolkningen (i procent) har
fått en eller två doser i respektive land.

Finland 3,0

Världen
Israel 58,8
För Arabemiraten 34,8

Sverige 2,8
Norge 2,3
Källa: Our world in data 3/2 2021

Seychellerna 31,4
Storbritannien 14,9
Bahrain 10,2
USA 9,8
Serbien 7,3
Malta 6,6
Norden
Danmark 4,9
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Statsepidemiologen
varnar för en
kraftfull tredje våg
Sverige befinner sig i en ”kritisk fas” när
det gäller spridningen av covid-19.
– Det finns en stor risk för en tredje våg
om vi verkligen inte håller i ordentligt,
säger statsepidemiolog Anders Tegnell.
På torsdagen presenterade han tre nya
scenarier för pandemins tänkbara
utveckling i Sverige under våren.
Spridningen av coronaviruset har planat ut i
Sverige de senaste veckorna, om än på en hög

nivå. Att Anders Tegnell trots det säger att
utvecklingen står och väger beror på att den
brittiska mutationen, som sprider sig snabbt,
har fått fäste i Sverige. Han tror att
virusvarianten på sikt kommer att ta över i
Sverige, på samma sätt som den har gjort i
andra länder.
Enligt Folkhälsomyndighetens värsta scenario
kommer den tredje vågen att slå hårt och
riskerar att bli värre än de andra. Anledningen
är ökade kontakter mellan människor, med en
ny och mer smittsam virusvariant som ger
bränsle åt spridningen. Om virusmutationen
antas vara 30 procent mer smittsam kan
kulmen komma i april och då på en nivå
liknande den under andra halvan av december.
Visar sig mutationen vara 50 procent mer
smittsam nås kulmen av den tredje vågen vid en
betydligt högre nivå än under den andra.
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– Och den kan tänkas börja relativt snart, i så
fall, redan om någon eller några veckor, säger
Anders Tegnell om den ”tredje vågen”.
De två andra modellerna ger ljusare
framtidsutsikter, men enligt Tegnell är inte en
fortsatt nedgång särskilt trolig i nuläget. Han
säger att det viktigaste är att undvika sociala
kontakter och följa restriktionerna.
– Vi har det viktigaste sakerna på plats, nu
gäller det att få upp följsamheten.
Kan det bli aktuellt att införa nya
reserestriktioner inom landet om spridningen
av den nya mutationen ser olika ut i olika delar
av landet?
– Det är svårt att utesluta, vi får se hur
utvecklingen blir.

Vilken koll har Folkhälsomyndigheten på
mutationens utbredning?
– Det är bara i vissa delar som vi har kunnat
göra en mer omfattande testning, men det
håller vi på att utvidga. Inom en till två veckor
kommer vi att ha betydligt bättre data för hela
Sverige.
Vad är du mest orolig för just nu?
– Att folk inte ska orka fortsätta på det här
sättet längre, att verkligen hålla avstånd och se
till att stanna hemma så mycket som möjligt.
Kan vi bara göra det, så tror jag att vi har bra
möjligheter att klara av det här på ett rimligt
sätt, men vi är i en kritisk period, säger Anders
Tegnell.
Från och med lördag inför Sverige krav på
negativt covid-test vid inresa. Vilken är vinsten
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med en sådan åtgärd om mutationen redan fått
fäste i landet?
– Dels finns det fortfarande en begränsad
mängd av den, vi vill inte få in fler fall och starta
nya smittkedjor i Sverige. Dels har vi också att
hantera den brasilianska varianten och den
sydafrikanska varianten, det finns ju flera
varianter som vi inte vill få in.

– Vår bedömning är, att följer man de råd och
rekommendationer som vi har på plats, så går
resor att genomföra i det nuvarande läget också,
säger Anders Tegnell.
Mia Holmgren
mia.holmgren@dn.se

Handlar det om att köpa sig tid?
– Ja, nu är vi i ett läge när köpa tid blir väldigt
viktigt, när vi börjar närma oss vaccinmängder
och sådant som verkligen kan göra skillnad. Vi
börjar också närma oss en årstid när vi utifrån
förra årets erfarenheter kommer att ha bättre
effekt av de motåtgärder som satts in.
Gör mutationen att man ska vara mera vaksam
inför resor på sportlovet än under julhelgerna?
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05 Nio av tio
sprutor gick till
personal och
chefer
Hittills har bara en tiondel av vaccindoserna
gått till äldre på Malmös lss-boenden och resten
till personal och chefer inom förvaltningen. Det
är ”mycket olyckligt”, anser Region Skånes
vaccinsamordnare.

På de lss-boenden för personer med
intellektuella funktionsnedsättningar som
förvaltningen ansvarar för bor ungefär 1 000
personer, varav runt 100 är 70 år eller äldre. Av
dem har cirka 15 blivit vaccinerade.
Men att fördelningen blev 9–1 till personalens
fördel är ingenting som kommunen kunnat
påverka, enligt Charlotte Widén Odder, som
samordnar vaccinationerna inom Malmös
funktionsstödsförvaltning.
TT

Totalt har Malmös funktionsstödsförvaltning
tilldelats cirka 175 doser så här långt. Ungefär
160 av dem har gått till personalen, även sex
chefer som inte har direktkontakt med de
boende, rapporterar Sydsvenskan.
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05
Alkoholstoppet
förlängs en
vecka till
Alkoholförbudet efter klockan 20 på
restauranger förlängs ytterligare en
vecka. Men från månadsskiftet ska
gränsen för alkoholservering flyttas till
klockan 22.
– Nu handlar det om att hålla i tre fyra
veckor till, säger socialminister Lena
Hallengren (S).
Regeringen och Folkhälsomyndigheten
förlänger flera restriktioner och

rekommendationer för att dämpa
smittspridningen i samhället. Enligt
statsminister Stefan Löfven är osäkerheten
fortfarande stor om hur smittspridningen
kommer att utvecklas den närmaste tiden. En
orsak är de olika mutationer av coronaviruset
som har upptäckts.
– Om vi inte är vaksamma kan situationen
snabbt komma att förändras, säger Stefan
Löfven.
Ett besked som regeringen lämnade under
torsdagen är att förbudet mot alkoholförsäljning
efter klockan 20 förlängs fram till den 14
februari. Regeringen föreslår samtidigt att
förbudet ska förlängas till den 28 februari och
skickar ut förslaget på remiss. Motivet är att
begränsa antalet människor som är ute och rör
sig i allmänna miljöer.
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– Det finns en uppenbar risk förknippad med
att sätta i gång sociala rörelser som till exempel
after work. Men från och med den 1 mars ser vi
framför oss att vi kommer att ha en gräns vid
klockan 22, säger Lena Hallengren.
Samtidigt varnar Folkhälsomyndigheten för att
Sverige kan stå inför en tredje våg av
smittspridning. Om så blir fallet kommer
regeringen att ompröva beslutet om
alkoholförsäljning.
– Vi försöker ge de besked vi kan för att
underlätta verksamheten för
restaurangbranschen. Nu handlar det om att
hålla i tre fyra veckor till. Om vi då skulle
befinna oss i en tredje våg får vi komma med
nya besked, säger hon.
Under torsdagen gav regeringen också besked
om att förlänga uppdraget till statliga

myndigheter om distansarbete. Det ska gälla
fram till den 31 maj. Enligt Stefan Löfven ska
alla som kan jobba hemifrån göra det.
Samtidigt förbereder regeringen åtgärder som
kan vidtas med stöd av den nya pandemilagen.
Det handlar både om hårdare restriktioner, till
exempel för resande med tåg och att kunna
stänga gym och butiker, men också lättnader för
publika arrangemang. Ett spår är att kunna
tillåta olika offentliga tillställningar genom att
begränsa antalet deltagare beroende på om det
är inomhus eller utomhus, eller på
anläggningens storlek.
– Det gör vi i stället för att enbart begränsa
offentliga tillställningar baserat på besökare,
säger kultur- och idrottsminister Amanda Lind
(MP).
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Lättnader ska också införas för unga födda
2002 eller senare för att de ska kunna delta i
idrotts- och fritidsverksamheter.
– Idrottsaktiviteter bör hållas uppe för barn
födda 2002 eller senare, säger Amanda Lind.
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan
Carlson säger under mötet att Sverige har en
successivt sjunkande smitta men att det finns
risk för att den brittiska mutationen leder till en
tredje våg. Han tillägger att det därför är viktigt
att restriktioner efterlevs.
– Alla resor inför sportlovet måste ske
smittsäkert, säger Johan Carlson.
Johanna Sundbeck
johanna.sundbeck@dn.se
Hans Olsson hans.olsson@dn.se
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05 ”De sa att det
var så lite covid,
inget att oroa
sig för”

Numera bär hon också hans vigselring. De var
båda två 90 fyllda i höstas, när hon togs in för
vård på grund av besvär i ett ben. Han var
cancersjuk och de hade hållit sig så isolerade de
bara kunnat under pandemin. Det var den 16
oktober när hon skrevs in.
Under vårdtiden på Östra sjukhuset i Göteborg
låg kvinnan på en sal där en annan patient
konstaterades ha covid-19, samma dag som
kvinnan skulle skrivas ut. Läkaren lugnade
henne inför hemresan med att ”det var så lite, så
lite covid, så det skulle inte var någon fara alls.
Inget att oroa sig för”, berättar kvinnan.

Människor från hela Sverige vittnar nu
om att äldre som smittats med covid-19
under en sjukhusvistelse skickats hem
till friska anhöriga i riskgruppen.
Efter DN:s publicering om en sådan
händelse i Varberg har många läsare hört
av sig.

– Men jag hade smittan med mig, och smittade
min man, säger hon.

I flera fall har smittan, enligt
vittnesmålen, lett till dödsfall.

I november dog han i sjukdomen. Hans kläder
ligger i påsar vid hans tomma säng. Hans
porträtt står vid läsfåtöljen. Själv har hon
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antikroppar, och hans ring i en guldlänk runt
halsen.
Det här är ett av flera liknande fall som DN:s
läsare hört av sig med, efter artikeln om en
allvarlig vårdmiss i Varberg. Där smittades
Malin Claussons och Magnus Bengtssons 80åriga pappa med covid-19 när han vårdades på
ortopeden efter en operation. Trots tydliga
symtom sändes han hem, innan provsvaret
kommit. Syskonens mamma smittades, liksom
dottern Malin och ett barnbarn. Kommunal
hemtjänstpersonal fick ingen information från
sjukhuset om covidsmittan och har anmält
agerandet.
Nu visar det sig alltså att liknande fall går att
finna på många platser i Sverige och vid flera
tillfällen har sjukhusens bristande hantering av
smittan, enligt DN:s läsare, lett till att
riskgruppspersoner dött i covid-19.

Professor Ingmar Skoog, föreståndare för
Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs
universitet, får se vår lista med vittnesmål.
– Det är ofattbart. Detta skulle så klart inte
kunna få ske, men pandemin har blivit ett
stresstest på vårt samhälle. Saker som
egentligen inte funkat på mycket lång tid, blir
tydliga och kommer upp till ytan nu, säger han.
Ingmar Skoog ser inga ursäkter för det som
hänt, men flera tänkbara förklaringar. Han
tycker till exempel att vården har en alldeles för
fyrkantig rutin kring utskrivningar.
– En orsak är sjukvårdens styrning, där
produktionen ska vara hög. Patienterna ska in
och ut så snabbt som möjligt. Är du
färdigbehandlad ortopediskt ska du bort från
ortopeden. Det sitter i ryggmärgen på dagens
vårdanställda, men i de här fallen blir det
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medicinskt fel. Det kan vem som helst förstå,
säger Ingmar Skoog.
Just nu ligger många verksamheter dessutom
efter med sina köer på grund av pandemin och
det tror Ingmar Skoog kan öka stressen ytterligare. Dessutom är det nya coronaviruset
livsfarligt för andra infektionskänsliga
patienter, så självklart vill sjukhusen ha bort
smittade patienter om det går, säger han.
– Men då måste det finnas alternativ till
hemgång. Det er rapportering visat är ett
mänskligt och medicinskt vansinne, säger
Ingmar Skoog.
Nästan ingen av de som kontaktat DN och
berättat om smittspridning från sjukhusen till
hemmen har anmält det inträffade. Flera säger
att de är nöjda med den vård de fått för sin
grundsjukdom och inte vill vara till besvär.

Ingmar Skoog hoppas att sjukhusen anmäler sig
själva när det visar sig att smittade skrivits ut
och möjliggjort spridning till andra i
riskgrupperna.
– Det är fruktansvärt viktigt att detta upphör
nu.
DN har erbjudit flera myndigheter att
kommentera de fall vi fått kännedom om och
frågat vad som skulle kunna göras för att detta
inte ska upprepas.
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
hänvisar till Socialstyrelsen och Inspektionen
för vård och omsorg (Ivo). Socialstyrelsen
hänvisar också vidare till Ivo och Ivo avböjer
intervju, men svarar skriftligt:
”Pandemin är en påfrestning för hela
vårdsystemet, och riskbilden är extra allvarlig
för äldre patienter. Det är därför av största vikt
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att regionerna tar sitt fulla ansvar för medicinsk
vård och behandling med ett tydligt
patientperspektiv. Vi har en pågående dialog
med regionerna med anledning av vår
granskning av vården av äldre patienter på
SÄBO och covid-19. Det är viktigt att regionerna
har tänkt ut hur de ska hantera testning och sitt
ansvar i relation till samhällsspridningen.”
Kristina Hedberg
kristina.hedberg@dn.se
VITTNESMÅL FRÅN HELA SVERIGE

Karin, som är specialistsjuksköterska, berättar
att hennes drygt 90-åriga grannar fick covid-19
efter att kvinnan vårdats på Akademiska
sjukhuset i Uppsala. Först dagen efter
hemkomsten fick kvinnan veta att hon bar på
smittan. Maken insjuknade och avled i covid i

december. Karin skriver till DN att hon ”Skäms
över vårdens bristande rutiner”.
Tomas skriver om sin pappa som fick en
hjärtinfarkt kring jul och lades in på ett
Stockholmssjukhus. På avdelningen fanns en
covidsjuk patient, men Tomas pappa skickades
ändå hem. Efter hemkomsten insjuknade både
han och hustrun i covid. Båda är över 70 år och
var allvarligt sjuka i tre veckor. Nu mår de bra.
Madeleines drygt 80-årige svärfar togs strax
före jul in på sjukhus i Värmland med bland
annat feber och hosta. Han sändes hem utan att
covidtest tagits, men när besvären tilltog visade
han sig ha viruset. Hans jämngamla hustru blev
också sjuk i covid. Mannen avled kort därefter.
Hans fru har tillfrisknat.
Anders i Skåne berättar att hans drygt 80-åriga
mor bröt lårbenshalsen. En sköterska på
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sjukhuset konstaterades ha covid och senare
testade även Anders mor positivt. Anders ska ha
blivit lovad att hon inte skulle sändas hem, men
löftet bröts. Han flyttade sin far till ett annat
boende och tog själv hand om modern. Anders
blev också sjuk i covid och även hans fru fick en
svår infektion. De har tillfrisknat, men modern
har fortfarande men.
Harriet från Enköping bor granne med ett par i
90-årsåldern där kvinnan togs in för akut
hjärtsjukdom. Covidprov togs innan hemresan,
men man avvaktade inte svaret. Den äldre
kvinnan visade sig vara smittad och smittade
därefter också sin make, skriver Harriet.
Namnen är fingerade men alla platser, tider
och andra omständigheter är autentiska.

05 Niklas
Orrenius: SD
fortsätter att
utmåla nyfödda
barn som hot
mot Sverige
Somliga säger att Sverigedemokraterna
har förändrats. Men att varna för
nyfödda spädbarn och måla ut dem som
ett hot mot landet är en partitradition
med djupa rötter. I veckan gjorde SD det
igen.
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Mohammed nu det näst vanligaste namnet
bland nyfödda i Blekinge.
Rubriken fladdrade förbi bland andra
nyhetsinslag i veckan. Avsändare var Riks,
Sverigedemokraternas nya mediekanal som
sedan i höstas pumpar ut egenproducerade
nyhetsklipp och intervjuer i hög takt.
Den som klickade på länken fick höra SDkanalens nyhetsuppläsare berätta just detta:
Namnet Mohammed var förra året det näst
vanligaste namnet på nyfödda pojkar i Region
Blekinge, enligt SCB:s nyss offentliggjorda
statistik.
”Övriga orter i Sverige där Mohammed var det
näst vanligaste namnet 2020 var Malmö,
Hultsfred och Eksjö”, sa nyhetsuppläsaren.
SD:s nyhetsinslag informerade aldrig om vilket
som var det allra vanligaste namnet på nyfödda

pojkar i Blekinge (Adam). Inte heller fick vi
tittare veta vilket som var det vanligaste namnet
på nyfödda flickor i Blekinge (Elsa).
Kanske var det det där ”näst vanligast” som var
grejen? Men inslaget gav ingen ledtråd om vilka
namn som var näst vanligast i andra län än
Blekinge (Lucas och Maja i Stockholms län, kan
jag meddela, efter att kollat SCB). Däremot fick
vi tittare veta att ”i Avesta i Dalarna var
Mohammed det vanligaste namnet.”
Den som tog del av SD:s nyhetsrapportering fick
aldrig ta del av listan över de vanligaste namnen
i hela landet. Topplistan för nyfödda pojkar år
2020 kommer här:
1. Noah
2. William
3. Hugo
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4. Lucas

jämfört med föregående år (139 pojkar fick
namnet Björn, en ökning med 93 procent).

5. Liam

Kanske för att SD är ett parti som gillar
traditioner. Och oavsett vad somliga hävdar om
att det nationalistiska partiet har förändrats, så
finns det partitraditioner som man ogärna
ruckar på. Att varna för nyfödda spädbarn med
muslimska namn och lyfta fram dem som
symbol för något hotfullt tycks vara en sådan
tradition.

6. Oscar
7. Oliver
8. Matteo
9. Elias
10. Adam
Mohammed då? Ligger på 37:e plats i
popularitetsligan nationellt, och har därmed
halkat ned åtta platser från året innan.
Så varför fokuserar SD:s nyhetskanal just på
Sveriges 37:e populäraste pojknamn – ett namn
som dessutom tappar mark? Varför inte på årets
namnraket Björn, som ökade mest i popularitet

För drygt tio år sedan, i november 2010, höll
Jimmie Åkesson ett tal i Köpenhamn, på en
konferens anordnad av den antimuslimska
föreningen Trykkefrihedsselskabet. I sitt tal
varnade SD-ledaren för muslimer. Malmö var
skräckexempel. ”I Malmö har det gått så långt”,
sa Jimmie Åkesson, ”att det vanligaste namnet
för nyfödda pojkar är Mohammed”.
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Att påståendet var osant – enligt SCB var Oscar
det vanligaste namnet bland nyfödda
Malmöpojkar 2010, och Elias var vanligast
2009 – var inte problemet. Det kunde ha varit
sant. Mohammed är ett vanligt namn i Malmö
(näst vanligast bland nyfödda 2020, efter
Adam).
Det uppseendeväckande med Åkessons tal var
att han så tydligt visade att han värderar
människor olika. En bebis som heter
Mohammed är en del av ett hot mot Sverige. En
bebis som heter Oscar är inte det.
Kort efter Åkessons tal beskrev den då stigande
SD-stjärnan Kent Ekeroth ett dagsgammalt
spädbarn i hotfulla termer. Det var den 2
januari 2011 och Sydsvenskan hade en artikel
om årets förstfödda: en flicka som hette
Mariama Ahmed. Modern var stolt och glad.
Kent Ekeroth var arg.

”Första barnet i Malmö 2011 heter föga
förvånande Ahmed i efternamn. Symptomatiskt
för Malmö – symptomatiskt för islamisering –
symptomatiskt för den demografiska bomben”,
bloggade Ekeroth.
”Den demografiska bomben”? Att SD ser
muslimska spädbarn som vapen med
sprängkraft nog att förstöra samhällen blev
tydligt under partiets landsdagar i Ljungbyhed
2009, då Ekeroth var en av huvudtalarna.
”Vi är inne i en ny fas av ett uråldrigt krig”,
inledde han från talarstolen. Sedan följde ett
femton minuter långt angrepp på muslimer och
islam. Muslimer var likadana som på 600-talet,
enligt Ekeroth. Deras mål: att ta över Europa
och tvinga icke-muslimer på knä. Svenskar
skulle ”tvångskonverteras och leva som
dhimmis, andra klassens medborgare, under
förnedrande apartheidlagar eller dödas”.
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Jimmie Åkesson och de andra SD-topparna
lyssnade när Kent Ekeroth berättade om
muslimers taktik för att ta över världen:
”Demografisk expansion och smygislamisering
när de är få till antalet och svagare, regelrätt
krig och maktövertagande när de blivit fler och
starkare.”
SVT bedömde Ekeroths tal som så grovt att man
såg sig nödgad att bifoga en varningstext om att
talet stod i strid med grundläggande
värderingar om stöd för det demokratiska
statsskicket och alla människors lika värde.
Efter talet rullade applåderna genom salen. ”Så
jävla bra!” ropade någon. Partitopparna reste
sig upp för att hylla Ekeroth, en efter en. Först
reste sig Richard Jomshof, sedan följde Mattias
Karlsson och partiledaren Jimmie Åkesson.

Det var uppenbart för alla oss i salen vem SD
ansåg att fienden var. Muslimer är inte som oss
andra, var kärnbudskapet, utan en helt annan,
farlig sort som måste bekämpas.
Den antimuslimska linjen slogs fast av Jimmie
Åkesson själv. I en debattartikel i Aftonbladet
samma år beskrev han muslimer som ”vårt
största utländska hot sedan andra världskriget”.
Ordet ”utländska” var talande och helt enligt
den SD-syn där muslimer inte får plats i
svenskheten.
Redan år 2000 publicerade Jimmie Åkesson en
artikel i ”Demokraten”, en Sverigedemokratisk
tidning som han då var ansvarig utgivare för.
Rubriken: ”Svenska muslimer – en motsägelse i
sig själv”. Artikelförfattaren: Mattias Karlsson,
som skulle bli SD:s viktigaste ideolog och som i
dag sitter i riksdagen. ”Är det möjligt att
assimilera eller ens integrera denna grupp?
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Svaret på den frågan måste bli nej”, skrev
Karlsson om muslimer, och argumenterade för
att den grundlagsskyddade religionsfriheten
nog inte borde gälla för islam.
Misstänkliggörandet av muslimer har fortsatt,
år ut och år in. På partiets landsdagar 2017
beskrev en SD-politiker muslimer som ”inte
fullt ut människor”. 2018 avslöjade Expressen
att SD:s dåvarande viceordförande i Täby, då
även anställd på SD:s riksdagskansli, hyllat
moskébränder, kallat araber för ”jordens
avskum” och skrivit ”muslimer ska inte leva i
våra länder, UT MED DEM!”. 2019 kunde
tidningen NSD berätta om en SD-politiker i
Kalix som krävde att alla muslimer skulle lämna
Sverige och som skrev saker som ”Muslimer era
jävla hundar må ni brinna i helvetet”.

avhumaniserat muslimer och låtit förstå att
pojkar som heter Mohammed står utanför den
svenska gemenskap som partiet vill se.
Den här hetsen har pågått så länge att många
blivit avtrubbade. Men när en politisk rörelse
med vind i seglen åter varnar för nyfödda barn
för att de råkar heta Mohammed tränger det
igenom alla skyddslager. Kvar finns bara den
nakna rasismen, där man gör skillnad på bebis
och bebis.
SD-kanalen Riks spred sitt inslag om de
nyfödda som givits namnet Mohammed på
Instagram, Youtube, Facebook och Twitter. Ett
axplock ur kommentarsfälten under inslaget:
”Spyr”, ”Vidrigt”, ”Fy fan!”, ”Skit under min
sko” och ”Mohammed måste UT! Oavsett
tillvägagångssätt.”

Exemplen skulle kunna fylla en hel tidning.
Gång på gång har SD-företrädare
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113 380 barn namngavs i Sverige förra året. 379
av dem fick namnet Mohammed. Ännu är de
lyckligt ovetande om att ett av Sveriges största
partier ser dem som en del av något skadligt och
hotfullt.
Niklas Orrenius
niklas.orrenius@dn.se

05 Vaccin
distribueras
inte så fort som
någon av oss
trodde skulle
ske.
Doug Parker och Robert Isom, de två högsta
cheferna på flygbolaget American Airlines, i
information till anställda om att bolaget ska dra
ned med 13 000 anställda då efterfrågan på
resor dämpas av bland annat tal om krav på
vaccinintyg för internationellt resande, skriver
TT.
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05 Nya fabriken
ska producera
750 miljoner
doser om året
Läkemedelsbolagen Pfizer/Biontech
kommer inte att tillverka 1,3 miljarder
doser covid-19-vaccin per år – utan 2
miljarder. Beskedet är välkommet i ett
EU där en haltande vaccinationsprocess
väckt frustration under de senaste
veckorna.
Avgörande för att bolagen ska kunna
hålla vad de lovat är en byggnad på

historisk mark i Tyskland som på kort tid
omvandlats till en vaccinfabrik.
Grunden till det som i dag kallas för ett
”Biotech-center” i tyska Marburg byggdes med
svenska pengar. När den tyska läkaren och
forskaren Emil von Behring år 1901 tog emot
Nobelpriset för sitt arbete med att bota och
förebygga sjukdomen difteri grundade han en
forskningsanläggning här. 120 år senare spelar
”Behring-verken” i västra Tyskland en central
roll i kampen mot en global pandemi.
Här, i en grå fabriksbyggnad i Marburg, ska upp
till 750 miljoner doser vaccin mot covid-19
kunna tillverkas årligen. Det meddelar bolagen
Pfizer/Biontech, som framställt det första
vaccinet mot viruset som godkänts i EU.
Tillverkningen i den ombyggda läkemedelsfabriken, som bolagen köpte av en konkurrent i
september, beräknas kunna starta under
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februari. Det innebär att bolagen kan leverera
75 miljoner fler doser än utlovat till EU under
april, maj och juni.

grundare frågan om varför de inte låter fler
fabriker, som exempelvis sådana som tillverkar
huvudvärkstabletter, börja producera vaccin.

För Sveriges del innebär bolagens upptrappade
produktionstakt att landet får nästan dubbelt så
många doser som planerat – 13,2 miljoner i
stället för 6,4 miljoner, säger vaccinsamordnare
Richard Bergström till DN.

Ugur Şahin svarar att det krävs åratal av
medicinsk erfarenhet och avancerad teknisk
utrustning för att få tillverkningen att fungera.

– Det betyder att planen ligger fast – att erbjuda
vaccin till alla vuxna fram till midsommar, säger
han.
Ombyggnationen av fabriken i Marburg har gått
betydligt snabbare än planerat, säger Biontechs
grundare, det gifta paret Ugur Şahin och Özlem
Türeci, till tidningen der Spiegel. Samtidigt
handlar frågan om hur snabbt vaccinet kan
framställas och levereras bokstavligt talat om liv
och död. Av Spiegels reporter får Biontechs

– Det går inte att bara ställa om från att
tillverka aspirin och hostmedicin, säger Ugur
Şahin.
I en artikel med rubriken ”Varför
vaccinproduktion inte är någon dans på rosor”
beskriver tyska Deutsche Welle fler utmaningar.
Som att rätt sorts glas måste produceras och
levereras för att vaccinet från Pfizer/Biontech
ska kunna förvaras i rätt temperatur, och att
stora mängder bakteriekulturer och kemikalier
krävs för att kunna framställa vaccinet. Rolf
Hömke, talesperson för organisationen vfa som
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representerar 50 tyska läkemedelsbolag, säger
att vaccinationstakten i slutänden beror på hur
många olika bolag som kan leverera vaccin.
– Ett enda företag kan inte leverera vaccin som
fyller hela världens behov i rimlig tid – det är
helt omöjligt, säger han.

Vecka 5* 110 370 (94 770)
Vecka 6* 134 370 (94 770)
*Planerat antal
Källa: Folkhälsomyndigheten

Lovisa Herold
lovisa.herold@dn.se
FAKTA. SÅ MÅNGA DOSER VACCIN HAR
LEVERERATS TILL SVERIGE

Antal doser från Pfizer/Biontech inom parentes
Vecka 52, 53 och 1 175 500 (175 500)
Vecka 2 100 500 (89 700)
Vecka 3 66 300 (66 300)
Vecka 4 67 275 (67 275)
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05 Nu rusar
svensken efter
vinterprylar
Pulkor, skidor och skridskor – nu vill vi njuta av
den mjuka fluffiga snön som faller. Men
sporthandlarna har svårt att möta den både
plötsliga och häftiga efterfrågan.

– Vi har svårt att tillgodose efterfrågan. Vi har
sålt tre gånger så mycket sedan snön kom.
I mellersta och södra Sverige rör det sig om bara
någon vecka då vi rusat som tokiga efter
pulkorna.
– Ja, vi har jättesvårt att få fram pulkor. De
köper man nog gärna i stundens ingivelse, och
springer förbi en butik när man ska ut och åka.
TT

– Så fort snön faller blir vi jättesugna på att leka
i snön, och vill ha pulkor, snömadrasser och
snowracer, säger Anders Andrén, pressansvarig
på sportkedjan XXL.
Magnus Wåhlander, vd för Stadium, bekräftar
att även de ser en jättestark ökning i efterfrågan
sedan snön kom.
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05 ”Pandemin
riskerar bli ett
bakslag för
jämställdheten”
I dag har vi passerat ett år med en pandemi som
kommit att påverka en stor del av världen och
världsekonomin. Men det finns också en grupp
människor som påverkas särskilt negativt under
tider av ekonomisk instabilitet – kvinnor.
Vi har under årets lopp sett stora krisinsatser
från centralbanker och stater med syfte att
lindra den ekonomiska effekten av
coronapandemin. På många sätt har dessa
insatser burit frukt – makrostatistiken och

börsen har överraskat marknaden positivt som
en indikation på att krisen inte var så djup som
befarad.
Med det sagt kvarstår det faktum att vi befinner
oss i en unik ekonomisk situation med en
fortsatt stor osäkerhet kring pandemins
långsiktiga effekter.
Vad vi vet är att under pandemin har branscher
som handel, transport och
tillverkningsindustrin där män är
överrepresenterade varslat om uppsägning i en
stor utsträckning. Samma mönster gällde även
under finanskrisen 2008. Samtidigt talas det
mindre om att kvinnor de facto är
överrepresenterade inom andra utsatta
sektorer, såsom restaurang, detaljhandel och
underhållning.
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Totalt beräknas 41 procent av alla sysselsatta
kvinnor globalt arbeta inom hårt drabbade
branscher, jämfört med 35 procent av alla
sysselsatta män.
Även om arbetet inom mansdominerade
yrkesgrupper drabbas i stor utsträckning under
den pågående krisen visar tidigare erfarenhet
och forskning att det finns en snabbare
återhämtning i de mansdominerade yrkena
efter en lågkonjunktur.
Ändå är det kvinnorna som bär oss genom
denna historiska hälsokris. Enligt en rapport
från OECD har kvinnor stått för 70 procent av
det totala hälsoansvaret, både genom deras
överrepresentation i yrken inom vård och
omsorg men också inom hemarbetet. Samtidigt
är det kvinnor som drabbas hårdast av de
ekonomiska och sociala konsekvenserna av
krisen.

Kvinnor tenderar att tjäna mindre än män, ha
mindre sparkapital, ta mer ansvar i hemmet och
utgör merparten av Sveriges ensam- stående
föräldrar. I kombination med en rad andra
faktorer gör detta kvinnor till en mer
ekonomiskt utsatt grupp.
Gällande sociala konsekvenser påverkar
självklart bördan av att ta större ansvar i
hemmet under den pågående pandemin, för att
inte nämna risken att drabbas av det ökade våld
i nära relationer som blivit en konsekvens av
den sociala isoleringen.
Ännu finns det inga exakta siffror som visar de
långsiktiga konsekvenserna av krisen men från
tidigare kriser ser vi att kvinnor kan komma att
drabbas hårdare, och att vägen ur en
lågkonjunktur är längre för kvinnor än män.
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För en lyckad omstart mot ett starkare Sverige
krävs en analys av frågor om penningpolitik,
utbildning, bostadsmarknaden, innovation och
integration. Men det krävs också ekonomiska
och socialpolitiska åtgärder som skyddar och
snabbar på återhämtningen för den grupp som
till stor del burit, och fortsätter bära, oss genom
pandemin.
Risken är annars ett ökat gap mellan kvinnors
och mäns inkomster, förmögenheter och
kapitalinkomster som förstärks av om den
ekonomiska nedgången blir långvarig och att
pandemin blir ett bakslag för jämställdheten.
Shoka Åhrman, nationalekonom,
författare och debattör, Hovås

95 Fredrik

Strage: Jag
fortsätter att vråla
om nackskott när
barnen och jag far
nerför backen
Varför varnar vi för hål i nacken när vi
far nerför backen? Jag gick till KB för att
ta reda på hur gammalt uttrycket är. Den
äldsta träffen i arkivet är från DN 1941,
men vi har ropat längre än så i
Stockholm.
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Snön faller i tjocka flingor över
Kronobergsparken när barnen och jag kämpar
oss uppför sluttningen som kallas
”mördarbacken”. Vi har med oss pulka,
stjärtlapp och snowracer. ”Det sägs att någon
mördades här, men jag tror inte på det”, säger
min dotter.
Nej, mördarbacken kallas nog bara så eftersom
den är brant. Jag sätter mig på snowracern och
ropar sedan som traditionen påbjuder: ”Se upp i
backen, tio hål i nacken!” En annan pappa ser
frågande på mig. ”Bara tio?” säger han. ”Det ska
väl vara tusen hål i nacken?”
Jag har inte funderat så mycket på varför jag
nöjer mig med att varna för tio hål i nacken. Det
klassiska ropet i kälkbacken får mig att tänka på
nackskott och avrättningar. Tio kulor borde
vara mer än nog för att utplåna vilken nacke
som helst. Eller som rapparen 1.Cuz uttrycker

det i ”Sweden’s most wanted”: ”Jag lägger bara
två i nacken, sätter aldrig nånsin in backen.”
Att de flesta åkare varnar för tusen hål kan
tyckas våldsförhärligande. Eller så har vi ett
behov av att tänka på mord och nackskott när vi
ägnar oss åt en så fridfull familjeaktivitet som
att åka pulka. Björn Wiman tangerade liknande
tankar i en DN-krönika där han knöt ihop
vinterns omdebatterade pulkaåkande på
kyrkogårdar med klimatkrisen: ”Lite som när
träden skjuter skott före sin död åker vi pulka
på den sista snön nedför apokalypsens brant?”
Men hur gammalt är uttrycket? Den äldsta träff
jag får i KB:s dagstidningsarkiv är från den 23:e
mars 1941 då DN publicerade en teckning av en
kälkåkande flicka, ritad av tioåriga Inger Berg
från Stuvsta. Intill bilden står det: ”Si opp i
backen, 20 hål i nacken!”
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Längre bak i tiden använde tidningarna bara
uttrycket ”hål i nacken” om skallskador. 1906
skrev DN exempelvis om hur en kusk blivit
påkörd av tåget vid Hornstull. Hästarna blev
”ohyggligt massakrerade” och mannen dödades
omedelbart: ”Ur ett hål i nacken, där stöten
träffat, samt ur båda öronen rann ett ymnigt
blodflöde.” Under andra hälften av
nittonhundratalet nämns ”hål i nacken” oftare i
texter om vintersport.

Han pratade med en annan förälder som trodde
sig veta att utropet härstammade från de
skidburna karoliner som 1718 tågade mot Norge
och med ”laddade musköter skulle anfalla på
skyttelinje nedför fjällbranterna och skrika: Se
upp i backen, tusen hål i nacken”. Anfallet
avbröts efter Karl XII:s död och tusentals
svenska soldater frös ihjäl.

Den 3:e januari 1982 rapporterade SvD:s
krönikör Gits Olsson från kälkbacken i
Hagaparken. Han noterade att barnen åkte
snowracer, en ny uppfinning, men fortfarande
ropade ”se upp i backen, tusen hål i nacken”.
”Sedan 50 år minns jag detta varningsrop i kälkarnas värld”, skriver Gits Olsson och
konstaterar att det tycks ”äga en besynnerlig
livskraft”.

Denna förklaring tillbakavisades dock bestämt
av krigsarkivarien Alf Åberg som DN:s Maja
Petré kontaktade när hon, en månad efter Gits
Olsson, fortsatte forska i ämnet. Hon hade blivit
uppringd av en äldre dam som chockats när hon
passerade en pulkabacke: ”Jag hörde hur
hemskt dom skrek, dom små rara barnen. Se
opp i backen, sju hål i nacken. Det är ju ett hot.
Att skjuta. Bakifrån. Vem har lärt dom något
sånt?”
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Genom att prata med Folkminnessamlingen
kunde Maja Petré slå fast att det ropats om hål i
nacken sedan 1917 i Stockholm och cirka 1900 i
Skåne och Göteborg. Hon föreslog ändå att vi
skulle göra som i Sunne och hojta ”ögon i
nacken” i stället för ”hål i nacken”.
Det är förstås mer förnuftigt. Och tråkigt. Syftet
med ropet är ju inte bara att få folk att flytta på
sig, utan också att åket ska bli mer spännande.
Så jag fortsätter att vråla om nackskott medan
snowracern dundrar nerför mördarbacken.
Fredrik Strage
kulturdebatt@dn.se

05 Ledare: Det
krävs krafttag
mot
könsstympning
Verktyget kan vara en glasskärva, ett rakblad,
en syl eller en smutsig kniv och i särskilt grova
fall dessutom nål och tråd. Efter sig lämnar
ingreppet psykiska och fysiska skador för livet.
”Det handlar inte enbart om att flickan ska vara
oskuld när hon gifter sig utan även om att
flickan, genom sitt beteende, inte ska ge intryck
av att hon skulle kunna ha en sexuell relation.
Hur flickor och kvinnor beter sig visar hur ärbar
familjen är, enligt denna föreställning”, skriver
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socialdepartementet i sin handlingsplan från
2018 mot könsstympning. Det handlar alltså om
ett övergrepp som är djupt sammankopplat med
en viss typ av hederskultur.
I dag infaller FN:s internationella dag för
nolltolerans mot könsstympning av kvinnor.
Det är en dag som behöver uppmärksammas.
För det handlar om en typ av övergrepp som
fortfarande är sorgligt utbrett. I bland annat
Somalia och Sudan är det fortfarande lagligt. I
flera länder i Afrika och Mellanöstern är det inte
längre det, men likväl vanligt förekommande.
Enligt WHO:s uppskattningar har 200 miljoner
nu levande kvinnor utsatts. Varje år riskerar 3
miljoner flickor att drabbas.
I Sverige kom den första lagen mot
könsstympning 1982. För den som är bosatt här
är det också förbjudet att genomföra
övergreppet utomlands. En straffskärpning med

fängelsepåföljd i upp till tio år för grova fall
började tillämpas 2017. Tre fällande domar har
avkunnats i 62 anmälda fall under dessa 39 år.
Hur vanligt det är att könsstympning begås i
Sverige – eller att flickor förs utomlands för att
övergreppet ska genomföras – vet vi inte,
noterar Socialstyrelsen i en rapport från 2015.
Däremot vet vi att många flickor och kvinnor
som lever i Sverige har utsatts.
I rapporten beräknar Socialstyrelsen på basis av
statistik från 2012 att det då handlade om 38
000 flickor och kvinnor. Det handlade om
personer där övergreppet skett innan de kom till
Sverige, och uppskattningen gjordes utifrån hur
många kvinnor och flickor som kommit hit från
länder och områden där övergreppet är mycket
vanligt.
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Antalet flickor och kvinnor i Sverige som har
utsatts för könsstympning nu är sannolikt
betydligt högre. Föreningen Existera
presenterar i dag en rapport som utifrån de
senaste årens invandring från bland annat
Etiopien, Eritrea och Somalia uppskattar att det
handlar om 75 000 personer.
Det krävs krafttag mot könsstympning. Staten
måste skaffa sig en bättre bild av hur många
flickor och kvinnor i Sverige som har utsatts för
könsstympning och som riskerar att drabbas.
De preventiva insatserna måste utökas. Det
inkluderar bredare åtgärder mot hederskultur.
Varje flicka som är rädd för att drabbas måste
veta att hon har samhället på sin sida – och vart
hon ska vända sig för att få hjälp. Inom såväl
polis- och domstolsväsendet krävs mer kunskap
för att förhindra och utreda brott.

Naturligtvis krävs stora satsningar inom vården
för att de flickor och kvinnor som utsatts för
övergreppen ska få den hjälp de behöver.
I veckan presenterade regeringen och SKR
(Sveriges kommuner och regioner) en
vårdsatsning med inriktning mot kvinnors hälsa
på knappt 500 miljoner kronor. Det är pengar
som ska räcka inte bara till en
kompetenshöjning för vårdpersonal som
arbetar med kvinnor som utsatts för sexuellt
våld och könsstympning, utan också till att
hantera den uppskjutna screeningverksamheten
av hpv-viruset och för att förstärka vården för
kvinnor som drabbats av förlossningsskador.
Det krävs betydligt mer än så.
DN 6/2 2021
/
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06 Region slutar
betala
patientbesök i
mobilen

är medveten om att man därmed obstruerar
mot hur lagstiftningen tolkats.

Det måste bli slutgapat i mobilen inför
nätläkare som sitter i andra delar av
landet.

– Det här är inte enkelt, här finns många lagar
och förordningar att hantera. Men vi är väl
medvetna om att vi sticker ut huvudet här, inte
minst för att få SKR och regeringen att hitta
bättre vägar framåt, säger han till DN.

Det anser politikerna i Västra
Götalandsregionen och har fattat
beslutet att på eget bevåg sluta betala för
patientbesök till mobilappar som Kry,
Doktor.se, Doktor24 och Min Doktor.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande
Jonas Andersson (L) medger också att man
”inser behovet av att fortsatt utreda juridiska
och andra förutsättningar med att upphöra att
utbetala digitala utomlänsersättningar”. Den
utredningen ska vara klar 14 april.

Jonas Andersson bedömer att beslutet stöds av
regioner landet runt.

Det var ett enigt beslut som fattades av
regionens vårdvalsberedning. Detta trots att den

– Jag uppfattar att det finns ett brett stöd
politiskt och från vårdgivarna i vårdvalet att gå i
denna riktning.
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För att ingen ska undgå denna markering
skriver man i beslutet – som i ett första steg
alltså innebär att detaljerna för hur övergången
ska se ut ska utredas – att såväl Sveriges
kommuner och regioner, SKR, som regeringen
ska ”informeras om denna intention då det
också kan beröra dem och vad de kan besluta
om för att möjliggöra denna ambition och
intention.”
Visserligen pekar Västra Götalandsregionen på
snabbt ökade kostnader för patienter som väljer
att söka läkare via de nationella mobilapparna,
den ”digitala utomlänsvården” beräknas i år
kosta 150 miljoner och 200 miljoner nästa år
om takten håller i sig.
Samtidigt menar man att det inte är kostnaden i
sig som är huvudargumentet för att sätta stopp.

– Vi vill använda pengarna till att investera i
patienternas egna vårdcentraler och att de ska
kunna få bättre tillgång till digital vård från den
vårdcentral där de är listade och där över 80
procent av patienterna redan har en fast
läkarkontakt, säger Jonas Andersson.
I Västra Götaland innebär det nu fattade
beslutet att man slutar betala för
utomlänskontakterna från 1 januari nästa år. I
stället vill man alltså att motsvarande
mobilbesök hos läkaren ska kunna göras via den
egna vårdcentralen. Därför ska kraven skärpas
på ”digital tillgänglighet i alltifrån korta enklare
konsultationer till mer avancerade besök för
patienter med kroniska sjukdomar.”
– Det vi behöver göra nu, om vi lyckas sluta
betala för detta, är att ställa rimliga krav på
tillgänglighet på våra egna aktörer, om hur
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vårdkontakt ska kunna nås kvällar och helger,
säger Jonas Andersson.

SKR:s digitalchef Patrik Sundström säger att
”de här frågorna har varit uppe på bordet en
längre period”.

Han jämför med att det i dag ”nog inte är svårt
att få kontakt med en läkare på en kvart”.
– Det kan vi förstås få svårt att klara. Men det är
nog rätt sällan det behövs, egentligen.
I Region Stockholm är Anna Starbrink (L)
ansvarigt regionråd. Hon efterlyser att staten
agerar och om Västra Götalandsregionens
beslut säger hon:

– Alla regioner, och även de digitala
vårdgivarna, är överens om att dagens situation
inte är ändamålsenlig. Vi bedriver ett
regiongemensamt arbete för ett bättre alternativ
och där ingår att se över
utomlänsersättningarna.
Krävs lagändringar?

– Jag tycker att det är bra att Västra Götaland är
aktiva och vill lösa frågan. Situationen med
utomlänsfakturering är orimlig. Jag håller också
med om att alla vårdgivare ska ha ett digitalt
alternativ till en fysisk vårdcentral.

– Vi sitter med den analysen just nu, om vad
som ligger inom ramen för regeringens ansvar
och vad regionerna själva förfogar över. Jag
hoppas att vi har olika alternativ framme senare
i år.
Kritik mot det västsvenska beslutet har redan
kommit från olika nätläkarföretag. Presschefen
hos appen Kry, Jonas Beltrame-Linné, skriver i
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en kommentar till DN att ”det vore mycket
olyckligt om Västra Götalandsregionen tar bort
möjlighet att nyttja de nationellt tillgängliga
digitala vårdtjänsterna som många tusentals
patienter i deras region under flera år vänt sig
till för ta del av en tillgänglig, trygg och god
vård. Vi ser snarare att regionen borde
samverka med övriga regioner genom SKR för
att säkerställa en ny, hållbar och nationellt
jämlik modell för digital vård, i stället för att
begränsa såväl valfrihet som tillgänglighet för
patienterna.”
Han skriver också att ”enligt beräkningar skulle
fyra miljarder frigöras årligen om primärvården
ökade andelen digitala besök från dagens
knappa 9 procent till 30 procent.”

BAKGRUND.

Genom förändringar i patientlagen från 2014
har alla möjlighet att söka öppenvård hos en
annan sjukvårdshuvudman än där man är
bosatt. Det var efter Region Sörmlands beslut
om ”gratis” besök 2017 som nätläkarnas
marknad kom att ta fart. Notan för
vårdkontakterna kunde då skickas till
patientens hemregion.
Förslaget som beslutet grundades på lades fram
av partierna i grönblå samverkan – som består
av Moderaterna, Liberalerna, Centern,
Kristdemokraterna samt Miljöpartiet.

Lars Näslund
lars.naslund@dn.se
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06 Färre apotek 06 Därför vill de
inspekterade
inte vaccinera
sig mot covid-19
Coronarestriktionerna ledde förra året till att
Läkemedelsverket bara kunde genomföra 20 av
cirka 100 planerade fältinspektioner på landets
apotek, rapporterar tidningen
Läkemedelsvärlden. Inspektionerna är en viktig
del av Läkemedelsverkets tillsyn av hur
apoteken följer lagar och andra regelverk.
TT

Det finns de som redan har bestämt sig
för att inte vaccinera sig mot covid-19.
Finn Thomassen, 77, har diabetes och är
rädd att framstå som galen på grund av
sitt beslut. Amie Sällberg, 27, tror inte att
hon blir så sjuk om hon smittas.
Varför vill man inte skydda sig mot ett
virus som lamslagit en hel värld? Och vad
händer om en mindre andel inte
vaccinerar sig?
Finn Thomassen föser upp de sista bitarna av
kroppkakan på gaffeln med bordskniven. Han
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brer på ett tunt lager lingonsylt, stoppar maten i
munnen och börjar tugga. Han är märkbart
irriterad.
– Jag vill inte bli uthängd som en galning, så jag
vet inte om jag vill berätta om mitt beslut.
Varför skulle du bli uthängd som en galning?
– För att jag är en 77-årig diabetiker som inte
vill vaccinera mig mot covid-19.
I Sverige är de som inte vill vaccinera sig en
minoritet. DN har pratat med personer som har
en positiv inställning till vacciner, men som är
skeptiska till just covidvacciner.
Varför är de det?
○○○
I drygt en månad har vaccineringen mot
covid-19 pågått i Europa och Sverige har säkrat

sammanlagt 70 miljoner doser för i år och nästa
år. Regeringens ambition är att alla svenskar
över 18 år ska erbjudas vaccin före midsommar.
Statsepidemiologen Anders Tegnell ser det som
en utmaning. Bland annat för att läkemedelsbolaget Astra Zeneca har haft problem med
leveranserna av vaccinet.
Samtidigt pågår en politisk debatt i EUparlamentet – hur ska man hantera dem som
inte vill vaccinera sig?
Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis
blev först i EU med att offentligt kräva ett dokument som visar att man har blivit vaccinerad
mot covid-19, ett vaccinationspass. Det är till för
alla som vill börja resa fritt inom Europa igen.
Premiärministern fick snabbt medhåll av
Portugal.
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Förslaget ses dock som kontroversiellt och har
fått mothugg av EU-kommissionens ordförande
Ursula von der Leyen. Men diskussionen pågår
och än så länge handlar det mest om hur ett
gemensamt intyg skulle kunna se ut.

Statsepidemiologen Anders Tegnell ser dock
flera etiska problem med ett vaccinintyg.
– Det finns människor som inte kan vaccinera
sig av olika skäl, exempelvis de som har
bakomliggande sjukdomar eller om man i ett
senare skede skulle hamna i det läge att man
måste betala för sig och inte har råd att
vaccinera sig. Det här är inte en enkel fråga och
det är delvis en politisk fråga.

I Sverige är regeringen redan igång med arbetet
för att få till ett digitalt och internationellt
vaccinationsintyg – som ska göra det möjligt att
resa mellan länder. Målet är att Sverige ska ha
en digital infrastruktur klar redan till
sommaren.

○○○
27-åriga Amie Sällberg har sedan pandemins utbrott i Sverige mest hållit sig hemma med sina
två hundar i Handen, söder om Stockholm.

– Vaccinationsintyg är nog nästan lika
efterlängtat som vaccinationen, sa
socialministern Lena Hallengren (S) på en
presskonferens i torsdags.
Om intyget ska användas för att vaccinerade ska
få gå på konserter och titta på idrottsevenemang
– så som Danmarks modell – är inte känt.

Hon tror att hon insjuknade i covid i mars förra
året även om hon inte kunde testa sig då. Därför
vill hon inte vaccinera sig.
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– Jag var sjuk i en och halv vecka, hostade
mycket, hade ibland svårt att andas, tappade
smak- och luktsinnet, men jag hade inte feber.

Frågan om man ska ta vaccin eller inte är
laddad, säger Amie Sällberg och väcker ibland
starka reaktioner när hon diskuterar frågan med
andra.

Men du har troligen inga antikroppar kvar?

– Det är lätt att man ses som en galen
vaccinmotståndare. Och det är jag absolut inte.

– Kanske inte, men jag är inte rädd för att bli
sjuk och jag kommer troligen inte att bli lika
sjuk igen eftersom mitt immunförsvar kommer
att känna igen viruset. Däremot är jag extremt
nålrädd och rädd för de biverkningar som kan
komma senare.

Men känner du inget ansvar?
– Jo, men de flesta kommer att vaccinera sig.
Strategin faller inte för att jag inte tar vaccinet
nu.

Vilka slags biverkningar är du rädd för?

○○○

– De som är allvarliga och bestående. Det är
bara att titta på dem som fick narkolepsi av
Pandemrix. Jag tycker att det är bra med
vacciner, men detta är för nytt och för
obeprövat. Vi vet inte ens hur länge det skyddar.

Vaccinationsviljan är stor i Sverige. En färsk
opinionsundersökning från DN/Ipsos visar att
82 procent av svenskarna tänker vaccinera sig
mot covid-19.
Ungefär var tionde vill inte eller kommer troligen inte vaccinera sig, enligt Ipsos. Hur stor -
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andel som måste vaccinera sig för att stoppa
smittspridningen är för tidigt att slå fast.
– Från början pratade man om att 60–70
procent skulle räcka. Men nu finns det en del
experter som menar att man behöver komma
högre, säger Anders Tegnell.
Det viktiga är en jämn vaccinationsfördelning
över hela landet, menar statsepidemiologen.

så fort de flesta i den gruppen har haft
sjukdomen så stannar det hela av och sprider
sig inte i samhället. Det scenariot är troligt,
eftersom den sjukdomen har en tendens att
sprida sig i mindre grupper.
Risk för mutationer – som den brittiska
varianten – är ännu ett skäl till att vi snabbt bör
nå en så hög vaccinationsandel som möjligt.

– Det är inte bara att ta procenten, utan vi vill
inte ha fickor, det vill säga vissa geografiska
områden eller grupper där man inte vaccinerar
alls. Det hänger på det också.

– Ju längre tid viruset sprids i en befolkning desto större risk finns det för mutationer som
tenderar att bli värre. Då blir det ännu viktigare
att de som kan vaccinerar sig, säger Joacim
Rocklöv, epidemiolog vid Umeås universitet.

Kan ”fickor” leda till lokala utbrott som i sin tur
kan leda till större smittspridning?

○○○

– Inte om vi ligger på hyfsade nivåer som vi gör.
Det blir ungefär som mässlingen som vi ser då
och då. Det blir inom en begränsad grupp, och

I december 2009 åkte Cassandra Häll, då 18 år,
tillsammans med sina föräldrar till
företagshälsovården. Hon hade vid två tillfällen
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tackat nej till vaccinet mot svininfluensan som
erbjöds i skolan. 18-åringen var spruträdd.

– Hon har haft det väldigt tufft med
självmordstankar under en lång period. Det är
först nu hon har accepterat att hon aldrig
kommer bli bra och att hennes liv är väldigt
begränsat.

Varför var det viktigt för er att ta vaccinet?
– Det var egentligen ingen viktig fråga för oss.
Vi bor ute på landet och kände inte att
svininfluensan var något särskilt hot. Men det
pågick ett drev, man var illojal och egoistisk om
man inte vaccinerade sig. Budskapet var att
man skulle visa solidaritet och vaccinera sig för
att få bort smittspridningen. Vi ville dra vårt
strå till stacken, säger Anneli Häll, mamma till
Cassandra.

Svininfluensan var en pandemi som kom av sig
snabbt under 2009. Drygt fem miljoner svenskar, barn och vuxna, vaccinerade sig. Mellan
400 och 500 barn och unga drabbades av
narkolepsi efter vaccineringen.
Folkhälsomyndigheten ser inte att
konsekvenserna har minskat svenskarnas
vaccinationsvilja.

Nästan ett år senare stod det klart att Cassandra
Häll var en dem som drabbats av narkolepsi
efter vaccinet Pandemrix. DN träffar Cassandra
Häll, i dag 29 år, på anläggningen där Anneli
Häll jobbar. Hon vill inte prata om hur tiden har
varit, men hennes mamma berättar.

– Folk är förnuftiga, det här var ett antal olika
omständigheter som samverkade till att det blev
så illa som det blev. Men det behöver inte
betyda att vacciner som koncept är ett problem
utan vacciner som koncept är ett fantastiskt
koncept, säger Anders Tegnell.
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Anneli Häll håller med om att vacciner är ett
”fantastiskt koncept”, men är skeptisk mot just
covidvacciner. Hon ska inte ta sprutan. I alla fall
inte inom närtid.
– Ingen i familjen ska ta sprutan. Vi vet för lite
om den och vilka biverkningar man kan få. Det
är för nytt och obeprövat helt enkelt.
Är du inte rädd för att bli sjuk?
– Jo, för vem ska ta hand om Cassandra då?
Men tänk om jag får allvarliga och bestående
biverkningar – vem ska ta hand om Cassandra
då?
○○○
Läkemedelsverket uppdaterar dagligen sin
hemsida över anmälda biverkningar som
rapporteras in till myndigheten. Intresset för

vaccinernas biverkningar är stort hos
allmänheten.
– Överlag ser vi många kända, vanliga
biverkningar som lokala reaktioner vid
injektionsstället och allmänna tecken på att
immunförsvaret aktiveras av vaccinet, som
huvudvärk, feber, illamående, säger Veronica
Arthurson, chef för läkemedelssäkerhet på
Läkemedelsverket.
De mer sällsynta biverkningarna har varit ett
fåtal fall av akut ansiktsförlamning och överkänslighetsreaktioner. Andra misstänkta
biverkningar som har rapporterats är
exempelvis mag- och ryggsmärta, diarré, utslag,
hjärtinfarkt och sepsis.
– Men vi har i nuläget inga signaler om att det
skulle finnas ett orsakssamband mellan någon
ny biverkning och vaccinerna mot covid-19.
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Flera dödsfall av äldre som inträffat kort efter
vaccineringen har uppmärksammats av medier i
både Sverige och Norge. Dödsfallen i Norge har
lett till att norska läkemedelsverket har ändrat
sin vaccinstrategi som innebär att läkare uppmanas att överväga om de allra svagaste ska vaccineras eller inte.
I Sverige och inom EU har
läkemedelsmyndigheter inte sett att de
inrapporterade dödsfallen har orsakats av
vaccinerna.
○○○
Finn Thomassen dricker den sista klunken av
sin öl. Lunchen på Josephs bar i Vällingby, i
nordvästra Stockholm är avslutad.
– Du vet, jag har aldrig blivit sjuk i influensan.
Och jag har varit med om en del pandemier som
Hongkonginfluensan, svininfluensan och nu -

corona. Den enda gången jag har blivit sjuk var
när jag av misstag fick vaccinet mot influensan,
säger han med sin danska brytning.
Men det var en biverkning.
– Ja, men det räckte. Det blir inga fler
influensavacciner för min del. Vaccin mot
bältros ska jag däremot ta när tillfället ges för
det vill jag inte bli sjuk i.
Men sjuk i covid kan du bli?
– Ja, men det kommer jag inte att bli. Det tror
jag inte i alla fall.
Finn Thomassen har under pandemin inte
ändrat på sina livsvanor. Inte ens när
smittspridningen var som värst i hans
bostadsort Tensta i nordvästra Stockholm. Han
har fortsatt att äta lunch på restauranger och
åker med kollektivtrafiken varje vecka. Några

755

gånger i veckan går han till den lokala puben i
Tensta centrum.
– Jag har alltid tänkt på att hålla avstånd. Att
tvätta händerna är något jag alltid gör efter att
jag har varit ute. Vem gör inte det?! skrattar
Finn Thomassen.
Du riskerar att bli allvarligt sjuk, hamna på
intensiven och i värsta fall dö om du blir
smittad. Tänker inte du på det?

– Precis. För det är mitt liv och om jag dör av
viruset så får det bli så. Men då har jag levt mitt
liv precis som jag har velat.
Viviana Canoilas
viviana.canoilas@dn.se
FAKTA. DÄRFÖR KUNDE VACCIN TAS FRAM FORT

I snitt tar det cirka tio år att utveckla ett vaccin.

– Jo, men då får jag väl dö. Å andra sidan kan
jag bli påkörd när jag går över vägen när jag om
en stund ska ta bussen hem och då hamna på
intensiven och kanske dör.

För att ta fram covidvaccinet sattes det in
enorma resurser globalt, men dessutom kunde
forskare snabbt se att 80 procent av virusets
genetiska kod matchade det coronavirus som
orsakar sars.

Du tar alltså hellre risken att bli smittad än att
bli vaccinerad och kanske få stå ut med några
kortvariga biverkningar?

Det gav ett försprång då en stor del av arbetet i
att försöka ta fram ett vaccin mot sars redan var
gjort.
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Vaccinerna som används inom EU har alla gått
igenom tre faser innan de godkänts. Det innebär
att vaccinerna har testats på tiotusentals
individer.
Källa: Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten

06 WHO-siffror:
Tio länder har
fått 95 procent
av allt vaccin
I december hade världens rika länder,
som utgör 16 procent av världens
befolkning, köpt upp 60 procent av allt
vaccin. Nu uppskattar WHO att 95
procent av alla vaccin som producerats
hittills har gått till tio rika länder.
– Det är i dessa länder, som inte har fått
vaccin, som mutationerna kan uppstå,
säger Sveriges vaccinsamordnare
Richard Bergström.
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När pandemin fortsätter att drabba världen hårt
med över 10 000 döda per dag står fortfarande
många länder utan vaccin. De 104 miljoner
doser som hittills har getts har gått till
invånarna i 66 av jordens 195 stater. Många
utvecklingsländer saknar vaccin.
Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström
sitter med i EU-kommissionens
förhandlingsgrupp som ansvarig för
fördelningsarbetet. Han är djupt engagerad i att
också länder som inte har möjlighet att köpa
eget vaccin ska få den hjälp de behöver:
– Jag tror inte pengar är problemet – det
handlar om tillgång till doser. EU kommer att
ha ett enormt överskott som vi avser donera till
låginkomstländer eller sälja vidare till länder
som har råd att betala, säger han.

Richard Bergström ser hur de rika länderna ska
hjälpa de som har det sämre ställt:
– Bland de länder som köpt fler doser är inte
tanken att dessa ska kastas bort. Tvärtom, tack
vare tidiga investeringar i kapacitet kan de
medvetna överskotten skickas vidare till andra
länder, säger Richard Bergström.
När du utsågs till vaccinsamordnare var det
ännu inte klart om Sverige skulle agera ensamt,
tillsammans med EU eller inom
Världshälsoorganisationen WHO. Hade det
varit bättre om världen hade agerat
tillsammans?
– Jo, men nu finns det en sådan mekanism. Den
fanns i planerna redan innan Sverige började
arbeta inom EU. Nu är det tänkt att EU:s
vaccinöverskott ska gå till andra länder via
Covax, säger han.
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Sverige förser inte bara det egna landet med
vaccin utan administrerar också Norges, Islands
och Schweiz vaccinförsörjning. Sverige köper
från företagen och vaccinet levereras sedan till
de fyra länderna. Detta eftersom fonden som
används för att köpa in vaccinen enbart är till
för EU:s medlemsländer.
– Administrativt är det vi som tar hand om de
här ländernas vaccinbehov och för mig var det
självklart att vi skulle hjälpa Norge och EESländerna och Schweiz, men vi fick ligga på
gentemot EU-kommissionen för att få göra det,
säger Richard Bergström.
Att få med också dessa länder är viktigt, inte
bara för länderna själva utan också för deras
grannar.
Richard Bergström konstaterar att Schweiz är
ett land med mycket stor trafik över gränserna.

Som exempel nämner han att 40 procent av
sjukvårdpersonalen i en region i södra Schweiz
kommer från Italien. Detta visar hur det
internationella samarbetet måste inkludera alla.
När det gäller Norge står landet utanför EU och
hade fått föra sina förhandlingar på egen hand
om inte Sverige gått in.
Vad hade hänt om vi inte hade hjälpt Norge?
– Då hade de fått vänta på den globala
Covaxmekanismen som nu äntligen kommer
igång men den prioriterar utvecklingsländerna.
Men jag är övertygad att norrmännen säkert
hade hittat på någon egen lösning, men detta
var det smidigaste sättet.
Vaccinfördelningen i världen skapar spänningar
mellan länder och regioner, konstaterar Richard
Bergström. Världen går i otakt när det gäller
fördelningen av vaccin.
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– Jag hoppas att när vi själva blir skyddade i
april, maj, så ska vi kunna dela med oss av
vaccin. Och det förbereds också av EUkommissionen. Det finns massor av länder som
inte har lyckats trygga kontrakt. Dit kanske vi
kan sälja. Andra länder kan få det som
donationer.
Det globala samarbetet borde hjälpa till att
skydda också oss?
– Ja, absolut. Det är i dessa länder, som inte har
fått vaccin, som mutationerna kan uppstå. Och
det har även ekonomiska konsekvenser och för
dessa länder. Barnvaccinationsverksamheten
har legat nere i många länder i Afrika därför att
sjukvårdsarbetarna inte vågar ge sig ut i byarna
av rädsla för att bli sjuka. Där kan det viktigaste
vara att vaccinera hälso- och sjukvårdspersonal
så att de kan bedriva sitt vanliga
folkhälsoarbete.

Clas Svahn
clas.svahn@dn.se
FAKTA. COVAX

Världshälsoorganisationen WHO:s
vaccinprogram Covax siktar på att distribuera
två miljarder doser till 92 låg- och
medelinkomstländer innan årets slut.
Det beräknas att räcka till att vaccinera samtliga
alla anställda inom sjuk- och socialvård och
sammanlagt 20 procent av befolkningen.
Kostnaden beräknas till 570 miljarder kronor,
men just nu saknas finansiering.
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06 Lärare vill
prioriteras i
vaccinationskön
Lärarförbundet vill att Folkhälsomyndigheten
tänker om och prioriterar samhällsviktiga
yrkesgrupper – som lärare – i vaccineringen
mot covid-19. Lärarfacket framförde sitt krav
vid ett möte med myndigheten på fredagen.
Tidigare har Lärarnas Riksförbund framfört
samma önskemål.

utbildningen fungerar trots pandemin”, säger
förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand i
ett pressmeddelande.
Lärarförbundet kräver också fortsatt
redovisning av smittutbrott i skolor, då ett antal
låg- och mellanstadieskolor haft sådana den
senaste tiden.
TT

”Självklart ska riskgrupperna få sina doser först,
men efter dem och vård- och
omsorgspersonalen, måste andra med
samhällsviktiga yrken erbjudas vaccin. Det
gäller inte minst lärarna som ser till att
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06 FHM tar bort
exemplet med
papperslösa
Folkhälsomyndigheten (FHM) har uppdaterat
den vaccinprioritering som presenterades på
torsdagen. Exempel på socialt utsatta grupper
som ska prioriteras i fas 3, bland annat
papperslösa, har tagits bort. Enligt FHM har
formuleringen som innehöll exempel på socialt
utsatta grupper övertolkats.

smittas såväl som utgör en smittorisk för
andra”, skriver FHM på sin hemsida.
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har
riktat kritik mot prioriteringen i fas 3.
– Papperslösa, ska de gå före i kön för att de är
papperslösa? Det där är en otrolig farlig väg att
gå, säger Kristersson till Aftonbladet.
TT

”Avsikten med skrivningarna har aldrig varit att
hela grupper av människor som anges ska
prioriteras, snarare att det i dessa grupper finns
individer som såväl löper ökad risk för att
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06 Den hårda
kritikstormen
får Astra
Zenecas värde
att rasa
Astra Zeneca har på kort tid gått från den
goda vaccintillverkaren till att hamna i
en storm av hård kritik. Bolaget har inte
klarat av att leverera antalet utlovade
doser, och deras vaccin ifrågasätts för
den centrala riskgruppen – de äldre.

Bolagets varumärke har fått sig en törn
och aktieägarna har förlorat runt nio
miljarder kronor på en dryg vecka.
Den 26 juni förra året håller Världshälsoorganisationens chefsforskare Soumya
Swaminathan en presskonferens i Genève. Hon
kommenterar Astra Zenecas utveckling av ett
vaccin mot covid-19.
– När det gäller hur långt de har kommit, vilket
stadium de har nått, så är de troligen den
ledande kandidaten – med Modernas vaccin
inte långt efter.
Den 27 januari i år framträder EU:s
hälsokommissionär Stella Kyriakides på en
annan presskonferens och är mycket irriterad
över att bolaget inte kan leverera det EU har
betalt för och att Storbritannien går före
eftersom man tecknat avtal först.
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– Vi förkastar den här först till kvarn-logiken.
Det kanske kan fungera hos den lokala
slaktaren, men inte i kontrakt och inte i vårt
förhandsinköpsavtal, säger Stella Kyriakides.
På ett drygt halvår förvandlas den svenskbrittiska läkemedelsjätten från hjälte till ett
företag som står i skamvrån och är i fullt ordkrig
med EU.
Astra Zenecas vaccin hyllades för att det var
billigare än andra, att det inte var så
transportkänsligt och – att det var
heleuropeiskt. Det skulle dessutom säljas utan
vinst under pandemin. Nu anklagas bolaget i
stället för att inte hålla vad man lovat till en
storkund och vaccinets effekt ifrågasätts för den
grupp som är mest utsatt – de äldre.
Vad gick fel?

– Orsaken är att vi har haft problem med att få
ut optimalt med vaccin i vår produktionskedja i
Europa. Vaccinproduktion är en komplex sak.
Ibland har vi nog varit så entusiastiska att
hjälpa till i pandemin att vi glömt bort att
förklara att det är komplicerat, säger företagets
Nordenchef Anna-Lena Engwall till DN.
Samma förutsättningar gäller väl era
konkurrenter?
– De andra tillverkarna har också rapporterat
problem, men i andra delar av processen. Det är
inte unikt för Astra Zeneca att det blir
svårigheter att leverera det man planerat.
Lars Hevreng, läkemedelsanalytiker på Danske
Bank, menar att grunden till tvisten lades under
sensommaren, när företaget förhandlade med
EU-kommissionen om vaccinleveranser.
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– Jag är snarare förvånad över att myndigheter
och bolag varit så väldigt detaljerade. Att X
antal doser ska levereras till en viss tidpunkt,
säger han.

– Det avtal vi har är 300 miljoner doser för
2021 plus en option på 100 miljoner. Hur de
doserna fördelas finns i den del av kontraktet
som inte är offentlig, säger Anna-Lena Engwall.

Hevreng antar att kommissionen har pressat på.
Det är ju en speciell situation, men att som en
del länder, hota med att stämma Astra Zeneca
för kontraktsbrott, menar han är dumt.

Varifrån kommer siffrorna 80 och 100?

– Då har man ingen ödmjukhet inför en
tillverkning som inbegriper biologiska
processer. Det är inte som att tillverka bilar,
säger han.
Det är oklart hur många doser Astra Zeneca har
lovat leverera till EU under första kvartalet –
både 100 och 80 miljoner har nämnts och det är
också oklart hur många bolaget verkligen
skickat i väg.

– De har kommunicerats av EU-kommissionen
och vaccinsamordnare, det är upp till dem att
göra det.
Men det leder till förvirring bland våra läsare?
– Det förstår jag, men vi kan inte röja avtalet.
Däremot är det känt för alla att vi levererar
mindre, det är vi de första att beklaga. Vi gör allt
vi kan för att öka vår produktion.
Hur mycket kommer ni att leverera under första
kvartalet?
– Det handlar om 10-tals miljoner doser i
februari och vi följer sedan upp med mycket fler
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doser de kommande månaderna. Vi är i en tät
dialog med EU om exakt hur mycket och när.

– Det är ju ingen liten kund – som dessutom
sitter på regelverket för att godkänna
läkemedel, konstaterar John Göransson,
veteran inom krishantering och numera fristående skribent.

Har EU utnyttjat optionen?
– Det har de inte gjort ännu.

Han menar att varumärket har fått sig en smäll
och betonar att i en kris gäller ansvar, empati
och aktivitet.

Om de gör det, klarar ni att leverera ytterligare
100 miljoner under 2021?
– Det är avhängigt när man bestämmer sig.

– Man måste ta på sig ansvaret, beklaga det som
skett och sedan säga vad man tänker göra för att
lösa problemet, säger han.

När måste de ha gjort det?
– De tidsramarna kan vi inte kommunicera.
Krishanterare och kommunikatörer som DN har
pratat med är eniga om att det är dumt av företaget att klaga på kunden, som när vd Pascal
Soriot skyllde förseningen på att EUkommissionen låg månader efter Storbritannien
med en beställning.

Göransson tror att svårigheten för Astra Zeneca
att gå den vägen beror bland annat på att
bolaget är stort och multinationellt med en
mängd olika kulturer, samt en rädsla för att
erkänna misstag.
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– Ingen vill sitta med Svarte Petter. I stället blir
reaktionen att man inte gör någonting – man
tänker att det blåser över, säger han.

I fas 3-studierna som EMA fått ta ställning till
framgår även att deltagare över 55 år
rekryterades senare än övriga.

Flera länder avråder från användning av Astra
Zenecas vaccin för äldre. De studier företaget
gjort har inte tillräckligt många sjukdomsfall i
covid-19 i gruppen över 55 år för att kunna dra
några slutsatser om skyddseffekt. De svaren lär
troligtvis komma inom ett par veckor från
företagets studie i USA.

– Visst är det lätt att vara efterklok men
självklart hade det varit bra om man hade tagit
med fler äldre i sina fas 3-studier, säger Matti
Sällberg, professor och biomedicinsk analytiker
på Karolinska institutet.

– Det är mycket möjligt att de äldre i studien
var bättre på att följa restriktionerna. Men
myndigheterna anser ändå att man haft för få
äldre med och då kunde designen av studien
varit klart bättre, säger Ali Mirazimi,
adjungerad professor på Karolinska institutet.

Hur kan en läkemedelsjätte som Astra Zeneca
missa att ta hänsyn till den viktigaste
målgruppen för vaccinet?
– Jag kan förstå att man undrar det. När vi gick
in i samarbetet med Oxfords universitet i april i
fjol hade de redan valt en design för
vaccinstudien och det är vanligt att man då
börjar med de minst sköra åldersgrupperna, av
säkerhetsskäl. Sedan ökade man efterhand på

768

med äldre försökspersoner, säger företagets
Nordenchef Anna-Lena Engwall.

Har ni fått bättre betalt per dos av
Storbritannien?

Varför har detta inte drabbat andra
vaccinproducenter?

– Vi offentliggör inte våra priser av
konkurrensskäl. Vår vd har tidigare sagt att
vaccinet ska kosta som en kopp kaffe överallt i
världen, och så är det. Vi gör ingen vinst under
pandemin – någonstans.

– Man måste förstå att den första studien var
akademisk, de tänkte helt rätt och vi är glada att
de kom i gång så fort. Astra Zenecas egen studie
i USA har en mycket bredare population.
Varför kan inte vaccinfabrikerna i
Storbritannien användas till EU-länderna?
– Vårt avtal med Oxford handlar om att
vaccinet ska nå så många som möjligt så snabbt
som möjligt och utan att vi gör vinst. Vi har
kontrakt med olika länder och regioner och har
satt upp en produktionskedja och ett visst antal
doser för varje.

DN har under mer än vecka sökt ordförande
Leif Johansson för en kommentar, men utan
framgång.
Dan Lucas
dan.lucas@dn.se
Markus Botsjö
markus.botsjo@dn.se
Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se
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06 Snittpriset
för bostadsrätter passerade
100 000gränsen

Statistiken talar ett tydligt språk:
bostadsmarknaden är fortsatt het, i synnerhet i
storstäderna.

I januari gick, för första gången,
snittpriset på bostadsrätter i centrala
Stockholm över 100 000 kronor per
kvadratmeter.

– Att komma över 10 procent efter ett svagt år
är ingen konst, men 2019 var ett starkt år, så att
hamna på 13 procent 2020 är väldigt starkt,
säger Hans Flink, försäljningschef på Svensk
Mäklarstatistik.

Prisökningen på årsbasis för villor i
Sverige är nu snabbare än den varit
sedan 2015, enligt Svensk
Mäklarstatistik.

Visserligen var snittpriset för en villa i Sverige
oförändrad i januari jämfört med december,
men på årsbasis har priset stigit med 13 procent
och med 15 procent i Storstockholm. I
Storgöteborg steg priset med 12 procent och i
Stormalmö med 13 procent jämfört med för ett
år sedan.

Jämfört med december steg snittpriset på villor
i Storstockholm och Storgöteborg med 1 procent
och i Stormalmö var priset oförändrat.
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Snittpriset för bostadsrätter steg med 1 procent i
riket. Lika snabb var prisökningen i alla
storstadsregioner, utom för centrala Malmö där
priset var oförändrat jämfört med december.
Sett till årsbasis har snittpriset på bostadsrätter
i riket stigit med 7 procent och i
storstadsregionerna ligger ökningen på mellan 4
(Storgöteborg) och 8 procent (Stormalmö).
Anmärkningsvärt är att snittpriset på en
bostadsrätt i centrala Stockholm nu passerade
över 100 000 kronor per kvadratmeter,
närmare bestämt 100 674 kronor. Det är mer än
dubbla snittpriset för riket som ligger på 44 273
kronor.

Wellhagen, vd för Mäklarsamfundet tror att
trenden fortsätter under 2021.
– Hälften av Mäklarsamfundets medlemmar
tror att efterfrågan på villor kommer att öka och
63 procent bedömer att utbudet kommer att
vara oförändrat, vilket allt annat lika talar för en
fortsatt stark och stabil villamarknad, säger han
i ett pressmeddelande.
Dan Lucas
dan.lucas@dn.se

Coronapandemin har påverkat mönstret på
bostadsmarknaden. Köpare har sökt större
bostäder för att kunna arbeta hemifrån, något
som särskilt märkts i storstäderna. Och Björn
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06 Hushållen
spenderar
mindre
Hushållens konsumtion minskade med 0,4
procent i december jämfört med november,
enligt preliminära siffror från Statistiska
centralbyrån. Jämfört med december 2019
sjönk konsumtionen med 6,3 procent.
TT

06 RFSL krävs
på svar om
sexuella
övergrepp
I ett brev till RFSL:s riksförbund kräver
Socialstyrelsen svar gällande de
anklagelser om sexuella övergrepp och
våldtäkt som riktats mot en tidigare
anställd på RFSL Stockholm. Samtidigt
som de misstänkta övergreppen ska ha
ägt rum tog RFSL emot statsbidrag, där
Socialstyrelsen är bidragsgivare.
Det var i samband med Svenska Dagbladets
granskning av RFSL Stockholm, samt via
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RFSL:s egna uttalanden, som Socialstyrelsen
fick upp ögonen för anklagelserna. iEn
mångårig rådgivare inom migrationsfrågor på
RFSL sitter sedan tidigare häktad misstänkt för
flera sexbrott i RFSL Stockholms lokaler.
Rådgivaren, en man i 55-årsåldern, anklagas
bland annat för att ha begått sexuella övergrepp
mot hbtq-migranter i beroendeställning.
Misstankarna gäller våldtäkter och sexuella
övergrepp mot sammanlagt fyra personer.
Mannen, som avskedades från RFSL Stockholm
under 2020, nekar till brott, men åklagare
Paulina Pilate har för SvD bekräftat att åtal
kommer att väckas inom kort.
För DN uppges att RFSL:s förbund i tisdags
själva efterfrågat en dialog med Socialstyrelsen,
som är bidragsgivare, och att frågorna därefter
skickades ut.

”Eftersom Socialstyrelsen har gett bidrag till
Förbundet RFSL har vi adresserat frågorna till
dem. Socialstyrelsen undrar bland annat vilket
stöd som förbundet ger till RFSL Stockholm i
och med att det är i deras lokalförening som
anklagelserna har framkommit. Vi efterfrågade
även vilka rutiner man har vid liknande
händelser, vilka åtgärder som man har infört
och planerar att införa”, skriver Socialstyrelsen
utredare Linda Eldestrand i ett mejl till DN.
I ett skriftligt uttalande på sin hemsida skriver
RFSL att man hjälpt de drabbade med
samtalsstöd samt fungerat som understöd i
respektive polisanmälan. Vidare skriver
förbundet att man välkomnar att
brottsutredningen fortgår.
”RFSL Stockholm känner sig lurade av den
tidigare anställde och är förkrossade över vad
som hänt. Det råder inget tvivel om att
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medlemmar skadats av en medarbetare vars
arbete skulle gå ut på att stötta dem.
Handlingarna är oförlåtliga och ett hårt slag
mot det som RFSL och RFSL Stockholm står
för”, skriver man sedan.
I tisdags meddelade organisationen att
information gällande visselblåsning hade
uppdaterats.
Jonas Desai
jonas.desai@dn.se
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31 Spara
tusenlappar på
att pensionera
dig vid rätt tid
När 65-årsdagen närmar sig funderar
många på när de ska gå i pension. Då är
det bra att ha koll på skatten och hur den
påverkas av dina val. Det kan skilja
tusenlappar varje månad beroende på
hur du väljer att göra.
Det har blivit vanligare att arbeta efter 65 års
ålder och nu gäller lagen om anställningsskydd,
LAS, till 68 års ålder. Det betyder att du har rätt

att ha kvar din anställning tills du är 68 år. Den
1 januari 2023 ska gränsen höjas till 69 år.
Men trots att LAS-gränsen har höjts väljer de
allra flesta fortfarande att gå i pension när de
fyller 65 år. Det var tidigare den allmänna
pensionsåldern och den här pensionsåldern
lever kvar hos många.
Det är mycket att tänka på när man närmar sig
pensioneringen. Inte minst att inkomsten
sjunker ganska rejält för de flesta. De som går i
pension nu får ofta ungefär 65 procent av lönen
i pension. Men skatten har också stor betydelse
för hur mycket pengar som kommer in på
kontot. Därför finns det alla anledning att sätta
sig in i hur skatterna fungerar.
Gör man inte det kan pensionsutbetalningen bli
en obehaglig överraskning. Många riskerar att
få en eller flera tusenlappar mindre än de räknat
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med. I tabellen här ovan kan du jämföra skatten
på pensionsinkomster och arbetsinkomster i
olika inkomstlägen.
Så här påverkas skatten:
Pension före 65
Tar du ut pensionspengar det år du fyller 65 år
eller tidigare måste du betala den högsta
skatten. Ett sätt att lindra skattesmällen är att
försöka vänta med att gå i pension till
sommaren det år du fyller 65 år. Då får du
jobbskatteavdrag på arbetsinkomsterna de
första sex månaderna och den höga skatten tas
bara ut på pensionsinkomsterna under de
återstående sex månaderna.
Pension efter 65
Från det år man fyller 66 år blir skatten på
pensionsinkomster i princip den samma som på

arbetsinkomster. Men eftersom skatter
beräknas på helår spelar det ingen roll vilken
månad man är född. För att få den lägre skatten
ska man ha fyllt 65 år eller mer när det blir ett
nytt år. I år är det de som är födda 1955 eller
tidigare som får den lägre skatten.
Jobba efter 65
Den allra lägsta skatten får man om man har
arbetsinkomster det år man fyller 66 år. Det
gäller alltså att vara 65 år eller äldre när det blir
ett nytt år för att få den lägsta skatten.
Att det fungerar så här beror på att politikerna
vill att vi ska arbeta längre innan vi börjar ta ut
pensionen. Det beror i sin tur på att medellivslängden ökat så att pensionen ska räcka
under fler år och därför blir lägre varje månad
om man börjar ta ut pensionen tidigt.
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De som fyllt 65 år när det blir ett nytt år får
särskilt låg skatt som en morot för att stanna
längre i arbetslivet medan den högre skatten på
pensionsinkomster före det år man fyller 66 år
ska verka avskräckande för dem som funderar
på att ta ut pensionen tidigt.
Maria Crofts
maria.crofts@dn.se
Fakta. Skatteavdragavdrag
Jobbskatteavdrag
Introducerades av den tidigare
alliansregeringen 2007. Trots namnet är
jobbskatteavdraget inte ett avdrag som sänker
den beskattningsbara inkomsten utan en
skattereduktion som minskar själva skatten.
Förstärkt jobbskatteavdrag

De som fyllt minst 65 år vid ingången av ett nytt
år får ett extra högt jobbskatteavdrag på
arbetsinkomster.
Bara på arbetsinkomster
Det är bara de som har arbetsinkomster som
kan få skatten minskad genom
jobbskatteavdraget. De som har inkomster som
sjuka, arbetslösa, föräldralediga eller
pensionärer får inget jobbskatteavdrag.
Förhöjt grundavdrag
Skatten på pensionsinkomster blir i stort sett
den samma som på motsvarande
arbetsinkomster genom ett förhöjt grundavdrag.
Pensionärerna får alltså inte något
jobbskatteavdrag och det förhöjda
grundavdraget för pensionsinkomster ges bara
från det år pensionärer fyller 66 år.
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31 Stort gap i
livsinkomst
mellan kvinnor
och män
Det råder genomgående en ojämlik
fördelning av offentliga stödåtgärder
mellan kvinnor och män, enligt
Kommissionen för jämställda
livsinkomster.
– Det har konsekvenser för mäns och
kvinnors inkomster både på kort och
lång sikt, säger Lise Bergh, ordförande
för kommissionen.

Det skiljer omkring 3,2 miljoner kronor i
livsinkomst mellan kvinnor och män. Förra året
tillsattes en kommission för att ta fram förslag
med syftet att på sikt öka den ekonomiska
jämställdheten mellan män och kvinnor.
– Kvinnor har fortfarande bara 77 procent av
mäns inkomst och det gapet har inte ändrats
sedan 1995, säger Lise Bergh, när
kommissionens delbetänkande presenterades i
veckan.
Ett slutbetänkande ska redovisas i december i
år. Men i den första delen av arbetet har
kommissionen tittat på hur offentliga
stödåtgärder faktiskt fördelas, samt hur
myndigheternas arbete kan påverka den
ekonomiska jämställdheten.
Varje år fördelas stora belopp i form av
stödåtgärder som sjukersättning,
779

föräldrapenning och andra ekonomiska bistånd,
samt stöd till företagande och stöd inom
arbetsmarknadspolitiken.
Enligt Lise Bergh råder en ojämn fördelning av
stödåtgärder mellan män och kvinnor inom alla
politikområden.
– Kvinnor tar i större utsträckning än män del
av stödåtgärder som är inkomstprövade och
oftare utgörs av ersättningar som kompenserar
för inkomstbortfall, säger Lise Bergh.
Män, däremot, tar i större utsträckning del av
de stödåtgärder som utgörs av insatser och stöd
som för dem närmare arbetsmarknaden och ger
förutsättningar att ackumulera inkomster,
enligt Bergh.
– På kort sikt har de här skillnaderna en
utjämnande effekt, just för att kvinnor i större
utsträckning än män tar del av transfereringar

som kompenserar för inkomstbortfall. På lång
sikt blir resultatet ojämställda livsinkomster
eftersom män i större utsträckning än kvinnor
får mer effektiva stöd för att komma i arbete och
behålla i arbete och mer stöd till egna företag.
Kommissionen konstaterar också att
myndigheternas arbete och verksamheter på
olika sätt påverkar den ekonomiska
jämställdheten. Bland annat konstateras att
flera myndigheter, trots att de har ett krav på sig
att redovisa könsuppdelad statistik inte gör det.
– Utan könsuppdelad statistik kan vi inte tolka
statistiken ur ett könsuppdelat perspektiv, säger
Lise Bergh.
– Vi ser behov av att myndigheterna redan nu
börjar se över bristerna i redovisningen av
könsuppdelad statistik och gör mer
strukturerade och systematiska analyser.
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Kartläggningen visar samtidigt på att de
myndigheter som har specifika uppdrag att
verka för jämställdhet, har kommit längre i det
arbetet.
”Jag välkomnar rapporten som blir ett viktigt
underlag för regeringen i det fortsatta arbetet,
och ser fram emot att ta del av kommissionens
slutrapport senare i år”, säger
jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (S), i en
kommentar.
TT
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Utbildningsdepartementet

•
•
•

Remisser
Organisation
Kontakt

Ansvariga statsråd

Ansvariga statsråd

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

Anna Ekström
Utbildningsminister

Matilda Ernkrans
Minister för högre utbildning och forskning
Genvägar

Genvägar
•

Arbete inom utbildningsområdet med
anledning av nya coronaviruset

Aktuellt från Utbildningsdepartementet
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Utbildningsdepartementet
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/
utbildningsdepartementet/
Myndigheter
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Försvarshögskolan
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Centrala studiestödsnämnden (CSN)
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet
Blekinge tekniska högskola (BTH)
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Etikprövningsmyndigheten
24 januari 2019 från Utbildningsdepartementet

•

Karlstads universitet
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

Överklagandenämnden för högskolan
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Högskolan i Skövde
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS)
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Högskolan i Halmstad
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

Örebro universitet
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Högskolan i Borås
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

Vetenskapsrådet
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Högskolan Dalarna
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

Uppsala universitet
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Göteborgs universitet
23 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

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

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

Södertörns högskola
18 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Mälardalens högskola (MDH)
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Stockholms universitet
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH)
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Stockholms konstnärliga högskola (SKH)
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Statens skolverk
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Mittuniversitetet
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Statens skolinspektion
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Malmö universitet
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Lunds universitet
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Skolforskningsinstitutet
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Luleå tekniska universitet
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Sameskolstyrelsen
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Linnéuniversitetet
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Rymdstyrelsen
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Linköpings universitet
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Polarforskningssekretariatet
17 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

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

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

•

Kungl. Konsthögskolan
13 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Kungl. biblioteket (KB)
13 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Konstfack
12 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Karolinska institutet (KI)
12 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Institutet för rymdfysik
11 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Högskolan Väst
11 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Högskolan i Kristianstad (HKR)
11 januari 2017 från Utbildningsdepartementet

•

Umeå universitet
05 februari 2015 från Utbildningsdepartementet

•

Skolväsendets överklagandenämnd
05 februari 2015 från Utbildningsdepartementet
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Anna Ekström

SW . 7957 Undervisning o d.

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

787

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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•
•
•
•

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.

Utredningar och kommittéer
Myndigheter med flera
Organisation
Kontakt

Ansvarigt statsråd

Ansvarigt statsråd

Områden

Områden
• Civila samhället och idrott
• Demokrati och mänskliga rättigheter
• Kultur
• Medier
• Ungdomspolitik
Om Kulturdepartementet

Relaterad navigering
• Kulturdepartementets delar i statens
budget
• Rättsliga dokument

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
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Kulturdepartementet

•

Statens konstråd
27 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Statens försvarshistoriska museer
27 februari 2015 från Kulturdepartementet

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

•
•

•

Nationalmuseum
02 januari 2018 från Kulturdepartementet

•

Delegationen mot segregation
02 januari 2018 från Kulturdepartementet

•

Naturhistoriska riksmuseet
27 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Myndigheten för stöd till trossamfund
01 juli 2017 från Kulturdepartementet

•

Myndigheten för kulturanalys
27 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Sveriges Fängelsemuseum
02 januari 2017 från Kulturdepartementet

•

Moderna museet
27 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Nämnden för hemslöjdsfrågor
21 november 2016 från Kulturdepartementet

•

Konstnärsnämnden
24 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

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

•

Institutet för språk och folkminnen
24 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Myndigheten för tillgängliga medier
27 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Forum för levande historia
24 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Statens musikverk
27 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Svenska Artisters och Musikers Intresseförening (SAMI)
20 februari 2015 från Kulturdepartementet
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Riksantikvarieämbetet
27 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Dansmuseifonden
20 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Nordiska museet
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Sveriges Radio
20 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Nordicom
20 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Riksteatern
20 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Arbetets museum
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Valmyndigheten
05 februari 2015 från Kulturdepartementet

•

Riksförbundet Sveriges museer
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Zornsamlingarna
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Nobelmuseet
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Thielska galleriet
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Judiska museet i Stockholm
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Tekniska museet
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

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

•

Stiftelsen Strindbergsmuseet
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Voksenåsen AS
21 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Skansen
26 januari 2015 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Drottningholms Slottsteater
21 januari 2015 från Kulturdepartementet
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•

Kungliga Operan AB (Operan)
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Statens medieråd
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Föreningen Svensk Form
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Statens maritima museer
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Diskrimineringsombudsmannen, DO
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Statens kulturråd
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Utbildningsradion
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Statens historiska museer
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Sveriges Television
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Statens centrum för arkitektur och design
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Sveriges författarfond
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Sametinget
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

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

•

Röhsska museet i Göteborg
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Svenska Filminstitutet
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Riksarkivet
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Stiftelsen Dansens Hus
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Nämnden mot diskriminering
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Statens museer för världskultur
19 december 2014 från Kulturdepartementet

•

Kungliga Dramatiska teatern AB (Dramaten)
19 december 2014 från Kulturdepartementet
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•

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

•

Sveriges Författarförbund
11 december 2014 från Kulturdepartementet

.

Bildmuseet i Umeå
11 december 2014 från Kulturdepartementet
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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.
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30 Vad är sant
om
”superkungen”?
500-årsjubileum. Han gömde sig i hölass
och flydde genom utedass. Men vad är
påhitt och vad stämmer om Gustav Vasas
äventyr i Dalarna för 500 år sedan?
Förr i tiden lärde sig svenska skolbarn om en
riktig superhjälte: Gustav Vasa som var kung i
Sverige på 1500-talet. Han var stark och påhittig och klarade allt, nästan som en gud i
antikens sagor.
De fantastiska berättelserna brukar kallas
”Gustav Vasas äventyr i Dalarna”. De handlar
om när den 24-åriga Gustav Eriksson (hans

riktiga namn innan han blev kung) flydde från
gård till gård i Dalarna. Han ville få
befolkningen att samla ihop sina vapen och göra
uppror mot danskarna som tagit makten i
Sverige. Bara någon månad tidigare hade hans
pappa mördats av den danska kungen Kristian
II i det som kallas Stockholms blodbad. Kung
Kristian är i Sverige även känd som Kristian
Tyrann.
Gustav kom från en av Sveriges mest rika och
förnäma adelsfamiljer. För att inte bli avslöjad
av danskarna klädde han ut sig i bondkläder och
klippte håret som en dräng. Sedan var han med
om mycket ...
Flydde genom ett dass. Gustav tog sig till
Ornässtugan utanför Borlänge där han hade en
god vän från när han pluggade i Uppsala. Han
räknade med att vännen skulle stödja honom i
upproret. Det låtsades vännen också göra: Han
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bad Gustav att lägga sig och sova medan han
hämtade hjälp. I själva verket hämtade han män
som skulle ta Gustav till fånga. Men vännens fru
blev misstänksam. Hon ville inte att en gäst
skulle behandlas på detta vis. Hon hjälpte
därför Gustav att fira sig ut på baksidan av
huset, genom dasset, för att komma undan.
Smiskad med brödspade. Danskarna kom och
letade efter Gustav i Isala lada utanför Falun.
För att rädda honom tog frun i huset en stor
bakspade och slog honom i rumpan. Danskarna
blev säkra på att han var en dräng när han
behandlades på detta sätt.
Gömd i hölass. På ett ställe gömdes Gustav i en
släde med hö för att undkomma fienden. Men
danskarna blev misstänksamma och stötte i
höet med sina spjut. Gustav skadades i benet så
att blodet droppade efter vagnen, men lät bli att
skrika. Men bonden som körde vagnen var

påhittig. Han skar hästen, som drog släden, i
benet och låtsades att blodet kom därifrån.
Räddad i källare. I byn Utmeland fick Gustav
hjälp av en bondmora. När danskarna kom ska
hon ha motat ner honom i en källare, och placerat en balja ovanpå luckan. Där ställde hon
sig själv och bryggde öl.
Att Gustav var i Dalarna är helt säkert. Och
också att han försökte få ”dalkarlarna” med sig
på ett uppror – och till sist lyckades. Men
många av de exakta händelserna får man mer
betrakta som sagor. Gustav Vasa såg själv till att
de skrevs ner av hans krönikör Peder Svart. Det
var för att förbättra bilden av honom. Sedan
fortsatte andra att fylla på skrönorna. Ända in
på 1900-talet kom nya ”fakta” om Gustav Vasas
bedrifter.
Klarade sig från blodbadet
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Den 7 till 9 november 1520, strax före Gustav
Vasas äventyr i Dalarna, skedde en massaker i
Stockholm. Den brukar kallas för Stockholms
blodbad. En av dem som dödades var Gustav
Vasas 50-åriga pappa, Erik Johansson. Det
skedde i samband med att den danska kungen
Kristian lät kröna sig till svensk kung. Många
svenska adelsmän kom för att vara gäster. Trots
att flera av dem bekämpat Kristian lovade han
att de inte skulle skadas. Men det löftet höll han
inte. Han stängde portarna till staden och lät
döda fler än 80 av gästerna. Att inte Gustav
Vasa var där sägs bero på att han var
misstänksam mot kung Kristian och var rädd att
något skulle hända.
Åkte han Vasaloppet?
Vasaloppet är det 9 mil långa skidlopp som går
mellan Sälen och Mora i mars varje år. Gustav
hade hållit ett tal i Mora där han försökt

övertyga männen om att göra uppror mot
danskarna. Men han fick dem inte med sig. Arg
och ledsen flydde han mot Sälen. Han hade gett
upp och insåg att han måste ta sig till Norge.
Men ”dalkarlarna” ändrade sig och skickade två
snabba skidlöpare efter Gustav. De hann upp
honom i Sälen. 401 år senare, 1922, kördes det
första Vasaloppet. Gustav Vasa åkte nog inte
skidor själv. Det kunde inte rika adelsmän på
den tiden. Troligen gick han med snöskor.
Grym kung i en otäck tid
Två år efter Gustav Erikssons äventyr i Dalarna
blev han kung i Sverige. Han valdes till kung
den 6 juni, det är därför vi firar Sveriges
nationaldag då. Han var kung i 37 år.
Gustav Vasa gjorde Sverige till ett enda rike som
höll ihop. Han satsade på att bygga många
krigsfartyg och han drev in skatter. Mycket av
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makten och rikedomen samlade han hos sig
själv. Han blev en grym och hårdhänt kung som
lät avrätta sina fiender. Men han skilde sig inte
speciellt mycket från andra kungar i Europa på
1500-talet. Han var en grym kung i en otäck tid.
Katarina Schück
katarina.schuck@dn.se

31 Duplantis:
”Jag kan vara en
drama queen”
Stavhopparen Armand Duplantis ger
mamma Helena rätt.
Det kan vara en utmaning att träna
honom.
– Ja, vissa dagar kan jag vara lite av en
drama queen, säger Armand ”Mondo”
Duplantis som i dag, söndag, inleder tävlingssäsongen i Düsseldorf.
När Helena Duplantis, som ansvarar för
Mondos fysträning, tillsammans med sin make
Greg på Idrottsgalan i förra veckan tilldelades -
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priset som årets ledare sa Helena med glimten i
ögat i sitt tacktal:

– Men mestadels av tiden tycker jag att jag
sköter mig rätt så bra i alla fall.

– Ni som känner Mondo vet att det kan vara en
utmaning att träna honom varenda dag.

Armand Duplantis starka vilja att utvecklas, och
att varje dag bli lite bättre, må ibland vara en
utmaning för hans tränare och föräldrar Greg
och Helena, men det är också där förklaringen
finns till varför han är friidrottens mest lysande
stjärna.

Sonen förstår exakt vad hon menar.
– Jag vet att jag vissa dagar ibland kan vara svår
att hantera under träningen, säger 21-årige
Mondo och visar prov på självinsikt.
– Jag vill vara bäst, och ibland när vi tränar och
det inte går så bra som jag vill händer det att jag
klagar mer än jag borde, eller blir mer
frustrerad än vad jag kanske borde bli, fortsätter
han.
Armand Duplantis svarar först på frågorna med
ett ett allvarligt tonfall, men skrattar sedan till
innan han säger:

– Det finns alltid något som kan bli lite bättre,
konstaterar 21-åringen.
Förra året fick Armand Duplantis en drömstart
på inomhussäsongen när han i årets andra
tävling i början av februari satte världsrekord
när han hoppade 6,17 i Torun. En vecka senare
höjde han det rekordet med en centimeter i en
tävling i Glasgow.
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På grund av pandemin fick Mondo ägna
vårmånaderna åt att träna. och när tävlandet
kom igång
Under sommaren visade han sedan att han
bevarat formen.
Under 2020 vann han samtliga 16 tävlingar som
han ställde upp i, elva utomhus och fem
inomhus.
Största framgången utomhus kom i september
när han under en tävling i Rom hoppade 6,15.
Högre har ingen hoppat utomhus.
Efter säsongen stannade Armand Duplantis
kvar några veckor i Uppsala, där han numera
har en lägenhet, men åkte sedan tillbaka till
Louisiana där han under Greg och Helenas
ledning tränat inför den kommande säsongen.

I dag, söndag, drar den i gång när Mondo ställer
upp i säsongens första inomhustävling.
Den avgörs i Düsseldorf där 21-åringen förra
året för första gången hoppade över sex meter
inomhus.
Flera bra stavhoppare är anmälda till tävlingen,
bland andra regerande världsmästaren Sam
Kendricks från USA och VM-bronsmedaljören
Piotr Lisek från Polen.
Inomhussäsongen avslutas sedan den 5–7 mars
när inomhus-EM avgörs i polska Torun där
Armand Duplantis satte sitt första världsrekord.
– Jag sätter alltid press på mig själv, och jag vill
alltid vinna, säger Jerringpristagaren Armand
Duplantis inför säsongsstarten.
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Ytterligare två svenskar finns med i startfältet i
Düsseldorf, längdhopparna Khaddi Sagnia och
Tilde Johansson
Malin Fransson
malin.fransson@dn.se
FAKTA. DUPLANTIS INOMHUSSÄSONG

31 januari: Düsseldorf (Tyskland).
6 februari: Rouen (Frankrike).
9 februari: Liévin (Frankrike).
17 februari: Torun (Polen).
19–21 februari: Inomhus-SM i Malmö.
24 februari: Belgrad (Serbien).
28 februari: Clermont-Ferrand (Frankrike).
5–7 mars: Inomhus-EM i Torun (Polen)
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31 Privatteatern.

”Utan mig hade det
aldrig blivit några
folkkära stjärnor av
våra stora
skådespelare”
Grattis till nomineringen! Vem är du?
– Jag är den svenska privatteatern. Ett av
landets kanske förnämsta scenkonstuttryck,
som i generation efter generation lockat
människor till mina salonger för att ta del av
min bredd: ståuppföreställningar, musikaler,
farser, salongskomedier, lustspel, revyer. Och

en och annan tragedi och experimentpjäs också,
för den delen.
Den klassiska sportfrågan: hur känns det?
– Ganska ruttet, uppriktigt talat. Jag fruktar för
min fortlevnad. Det här året har i princip varit
helt premiärlöst. Det började fint med ett stort
och ambitiöst Tennessee Williams-samarbete
mellan Maxim – en av mina verkliga juveler till
teatrar –, Dramaten och Kulturhuset
Stadsteatern. Alla var där, som det brukar heta
på vimmelsidorna när jag har premiär. Ett par
veckor senare kom coronan och snart sagt allt
fick bomma igen.
– Nu, nästan ett år in i pandemin, hänger flera
av mina klassiska teatrar på gärdsgården, vi kan
inte planera framåt eftersom vi inte vet vad vi
har att förhålla oss till, medarbetare omskolar
sig, projekt ställs in. Det krävs något av ett
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mirakel för att komma igen efter det. Men det är
å andra sidan sådana saker som vi ägnar oss åt
inom scenkonsten – att göra det omöjliga
möjligt.
Hur skulle du beskriva din historiska roll?
– Min historiska roll? Jag är en av svenskt
teaterlivs grundstenar. Det låter kanske självbelåtet och pretentiöst – och sådant brukar jag
akta mig noga för att vara – men är ett faktum.
Det är hos mig som våra stora skådespelare blir
till stjärnor.
– Vad hade Jan Malmsjö varit utan ”Stoppa
världen, jag vill kliva av” på Scalateatern? Eller
Lena Nyman utan ”Glaset i örat” på Berns?
Björn Gustafson utan pärlbandet av farser på
80-talet? Jag skulle kunna fortsätta räkna upp
namn hela dagen – utan mig hade de aldrig
blivit så folkkära som de blev. Det är till mig de

flyr när kulturpolon blir för trång på
institutionsteatrarna.
Hur kommer det sig att det är så, tror du?
– Därför att det är en alldeles speciell stämning
hos mig. Du märker det redan i salongen, har du
någonsin hört någon på Dramaten sitta och
ladda upp inför en föreställning som man gör
hos mig? Sorlet i mina salonger låter
annorlunda än sorlet någon annanstans.
– Eller har du sett min publik på Vallarna i
Falkenberg? Eller på Fredriksdalsteatern? Dit
kommer människor som de är. Den tröskel som
oftast finns till de traditionellt sett ”finare”
salongerna är lägre på mina teatrar.
– Men jag är också ett turistmål. Utanför mina
portar står alltid minst en buss med en last av
utsocknes som kommit till storstaden för att ha
roligt i ett par dagar.
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– Så med risk för att låta storvulen igen: jag för
människor samman, jag knyter ihop stad och
land. Till mig kommer man oftast för att ha
roligt tillsammans med andra. Och frågar du
mig skulle jag säga att det är det absolut finaste
förtroende man kan få av en publik.
Är du glad över nomineringen?
– Det var på tiden, tycker jag. Inte för att låta
bitter, men traditionellt sett har kritikerkåren
ofta gått efter sina fördomar och behandlat mig
som en andra rangens verksamhet, som tingeltangel utan innehåll. Kanske är det också därför
det dröjde så länge innan debatten om vår
belägenhet bröt ut på allvar i höstas, där hade
inte minst Jonas Gardell en stor betydelse med
sin artikel i Expressen.
– Hur jag ska fira det här? Med hårt arbete, som
vanligt, och massor av förberedelser. När jag

öppnar igen, oavsett när det blir, kommer folk
vara utsvultna på underhållning och
scenupplevelser. Och då ska jag se till att de får
full valuta för pengarna.
Johan Hilton
johan.hilton@dn.se
MOTIVERING.

Svensk privatteater är en sann kulturskatt som i
generationer underhållit publiken i stad såväl
som land – utom året 2020. Mot bakgrund av
dess extremt utsatta läge under pandemin
nomineras därför för första gången ett helt
kulturuttryck till DN:s kulturpris.
PRIVATTEATERN.

Född: Jag är tidlös. För övrigt frågar man inte
en ärevördig tradition om hens ålder, det är
oartigt.
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Bor: Företrädesvis i städerna, men mina
förgreningar sträcker sig över hela landet.
Gör: Allt som scenkonst brukar göra –
underhåller, gläder, höjer livsandarna. Men
väcker också fruktan och medlidande emellanåt.
Ser fram emot kulturåret 2021: Att slå upp
dörrarna.

01 Förbluffande tilltro
till samordning
Det är så fascinerande med alla galna och långsökta
konspirationsteorier. Som det där om att världen styrs
av utomjordiska ödlor, att alla makthavare är ödlor i
människomasker. Eller att koncentrationslägren var
fejk, att månlandningen aldrig ägde rum, att det var
USA som låg bakom terrordåden den 11 september
2001. Och så nu på sistone, tron att coronan har någon
sorts koppling till den nya 5G-teknologin samt att
vaccinen är gjorda av celler från aborterade foster och
förändrar vårt dna så att vi ska bli lättare att styra.
Men ännu större förundran känner jag för
konspirationsteoretikerna själva. Över deras tillit till
världen.
För vid en första anblick kan deras teorier visserligen
verka pessimistiska, för att inte säga nattsvarta. De
bygger ju alla på en sorts djävulsgudar i
människoskrud, som vill oss illa. Men samtidigt, denna
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oerhörda optimism inför den mänskliga förmågan till
samordning!

listiga planer. Att mänsklighetens öde ankommer på
oss vanliga dödliga.

I verkligheten går det inte att fixa en vanlig
släktmiddag utan att kaos utbryter på olika sätt. Än
mindre går det att organisera en hel värld, ens när våra
liv, eller åtminstone våra livsvillkor, hänger på det: Vi
går mot tre graders uppvärmning av jorden nu, vilket
fördärvar vårt klimat. Ingen vill det. Likväl förmår vi
inte ens göra det mest nödvändiga för att förändra
saken.

Lisa Magnusson
lisa.magnusson@dn.se

Samtidigt är konspirationsteoretikerna alltså säkra på
att det i hemlighet finns en liten elit som har kontroll
över allt och alla ned i minsta detalj, och som dessutom
lyckats hålla det hemligt för oss andra (eller ja, inte för
konspirationsteoretikerna då).
Är inte detta en tilltalande tanke? Särskilt om man
begrundar det skräckinjagande alternativet: att det inte
finns någon stor sammansvärjning, ingen
genomsyrande dold agenda, ingen elit som smider
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01 ”Techjättarna kan
inte tillåtas styra
svensk politisk debatt”

förbättring av arbetsvillkoren genom demonstrationer
och ett folkligt tryck underifrån. Om sådana
demonstrationer hade skett i dag hade de antagligen
skett på Facebook genom en stor mängd kommentarer
och debattinlägg.

Techjättarnas politiska agenda leder till att
åsikter som på lösa grunder anses vara
olämpliga tas bort med en knapptryckning.
Detta demokratiska dilemma måste hanteras.
SD vill nu sammankalla en parlamentarisk
kommitté med uppdraget att säkerställa en fri
åsiktsbildning på internet utifrån svenska
förutsättningar, skriver Jimmie Åkesson (SD),
med flera.

Skillnaden mellan dåtidens demonstrationer och
nutidens digitala versioner är att de i dag kan tas bort
och tystas ned med en knapptryckning, bortsorterade
av amerikanska oligarker som inofficiellt tycks vilja gå i
samma riktning som de styrande i Sverige.

DN. DEBATT 210201
Människor inom civilsamhället och arbetarrörelsen har
genom historien, med sina åsikter som utgångspunkt,
arbetat för att driva igenom förbättrade levnadsvillkor
för den breda massan. Under mitten av 1900-talet
infördes viktiga välfärdsreformer och en stadig

I denna nya tid kan vem som helst, även de mäktigaste
i världen, tystas av dessa så kallade techjättar.
Regeringens svar på detta är i princip att
yttrandefriheten inte gäller när det är en tredje part –
ett bolag – som ska avgöra om meddelandet ska
spridas vidare eller inte. Google eller Facebook är
fristående företag och har inga skyldigheter gentemot
medborgarna att föra deras budskap vidare, menar
arbetarrörelsens gamla parti. Det är en nonchalant och
synnerligen problematisk inställning.
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Stefan Löfven sa i partiledardebatten nyligen att ”Man
måste få säga vad man vill – ja, men inte i alla
kanaler. Om man går ut på gatan och säger vad man
vill är det en sak, men det kan inte vara en mänsklig
rättighet att få häva ur sig vad som helst i de sociala
medierna.”
Strikt tolkat menar alltså Stefan Löfven att man ska ha
större frihet på en gata än på ett åsiktstorg på nätet,
varför? Vill man få genomslag i dag är det mer
avgörande att ha en bred närvaro på internet, snarare
än en kraftig megafon och en hög pall att stå på.
Ett argument som har cirkulerat är ”bygg din egen
plattform”. Om användaren får sitt Facebookkonto
borttaget föreslås att man startar en blogg eller byter
till en annan plattform. Hade den socialdemokratiska
regeringen sagt samma sak till arbetarrörelsen för
hundra år sedan? Facebook är vår tids åsiktstorg. Om
traditionella demonstrationer stoppas, ska man då
konstruera sitt eget torg?

Den hopplöst otidsenliga retoriken som statsministern
för fram, står i kontrast till det faktum att techjättarna i
dag har utvecklats till att tillhandahålla en mer eller
mindre avgörande samhällsfunktion. All form av
reglering bör därför utgå från rätten till ett konto,
precis som när det gäller bankväsendet med
kontraheringsplikt eller med tillgången till elnätet. Det
enda innehållet som ska tas bort från internet är det
som tydligt bryter mot lagen. Rätten till överklagande
måste också värnas och alla som får sitt innehåll
borttaget måste få en tydlig förklaring med hänvisning
till den lagstiftning man brutit mot. I dagsläget får
många användare sitt material borttaget utan grund
och utan förklaring. Rätten till överklagande är därtill
begränsad eller obefintlig, vilket är en oacceptabel
ordning.
Regeringen och EU har chansen att reglera detta i och
med EU:s initiativ på området. Det är viktigt att
reglerna då utgår ifrån transparens, rättssäkerhet och
likvärdighet. EU-processer tar dock i många fall flera
år, särskilt med tanke på de föreslagna lagarnas
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komplexitet. Här menar vi, finns det skäl att höja
tempot.
De demokratiskyddande åtgärderna som måste till bör
vara på plats så snart som möjligt för att stävja en
påfallande risk för valpåverkan. I kommande
riksdagsval 2022 vet vi att bland andra Facebook
kommer att vara en aktör i valrörelsen. Det kan röra
sig om selektiv faktagranskning, begränsning av viss
spridning, eller regelrätta nedstängningar. Google,
genom Youtube, raderade exempelvis en av våra
valfilmer förra riksdagsvalet och skyllde allt på ett
”misstag” – något som märkligt nog verkar drabba en
sida i debatten oftare än den andra. Det faktum att det
i dagsläget är oklart om pandemin tillåter att vi om 1,5
år kan ha torgmöten, knacka dörr och åka på
valturnéer kommer att sätta än mer fokus på just den
digitala arenan.
För att säkerställa en fri åsiktsbildning i samhället
behöver regler och transparens införas på de
plattformar där det demokratiska samtalet äger rum.
Sådana regler bör vara långsiktiga, hållbara och bygga

på en bred samsyn om yttrandefrihetens betydelse för
en levande demokrati, både i formell mening och
utifrån dess bakomliggande syften.
Sverigedemokraterna begär att regeringen i samråd
med riksdagens partier tar fram direktiv till en
parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta fram
lagstiftning i syfte att säkerställa yttrandefriheten på
Internet. Utgångspunkten bör vara att innan valet
2022 ha på plats ett regelverk där följande punkter bör
vara centrala för en kommande utredning.
1 Domstolsprövning av olagligt innehåll. Enbart
olagligt innehåll ska raderas från sociala medier. Olaga
hot, exempelvis, är lika olagligt om det sker på internet
eller ute på gatan. Avstängningar eller borttagande av
innehåll med hänvisning till brott bör kunna
överprövas av svensk domstol.
2 Lagligt innehåll ska skyddas . På samma sätt som
plattformarna åläggs att radera olagligt innehåll bör de
ha en skyldighet att bevara innehåll som håller sig
inom lagens ramar och inte diskriminera innehåll
utifrån subjektiva värden. Obekväma åsikter, tvetydig
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information eller hätska debatter är något som vi alla
utsätts för i vår vardag. Hur och var vi utsätts för detta
förringar inte nödvändigheten av källkritik eller sakliga
genmälen i debatten. Skyddet av det kontroversiella är
yttrandefrihetens kärna och syftar bland annat till att
undvika skadliga åsiktskorridorer, lägga grunden för
medborgarnas möjlighet att filterlöst värdera
information och säkerställa att meningsskillnader löses
genom debatt. Att sådant utbyte sker på internet i
stället för ute i det fria är ovidkommande.
3 Algoritmer ska inte diskriminera politiska
ståndpunkter. Datadiagnostik, programkod och
automatiserade funktioner ska vara neutralt i
förhållande till politiskt innehåll och krav på
transparens och granskning av hur innehåll värderas
bör införas. Det bör inte vara möjligt att genom dolda
åtgärder eller extern manipulation påverka spridning
av material utifrån dess värdemässiga innehåll.

användare eller raderar lagligt innehåll ska dessa
kunna åläggas att betala kännbara viten.
Gamla tiders arbetarrörelser hade nog inte velat höra
”bygg ditt eget torg” när de kampanjade för arbetares
villkor eller allmän och lika rösträtt. Demokratin
riskerar att urholkas när amerikanska bolag
underkänner vissa individers åsikter. Om vi inte gör
något snart så kommer framtidens val att avgöras på
plattformar som inte tvekar att ta bort åsikter som inte
passar in i deras egen konstruerade åsiktsmall. Det, om
något, är ett allvarligt hot mot demokratin.
Jimmie Åkesson (SD), partiledare
Jessica Stegrud (SD), Europaparlamentariker
Aron Emilsson (SD), gruppledare kulturutskottet
Matheus Enholm (SD), gruppledare
konstitutionsutskottet

4 Företag som felaktigt modererar innehåll bör kunna
åläggas med vite. Om en plattform bryter mot regler
om neutralitet, i ett enskilt fall godtyckligt stänger av
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01 Övervakning
01 Man döms – höll tyst
övervägs vid hemtentor om vikingafynd
Uppsala universitet undersöker möjligheten med
kameraövervakning vid hemtentamen för att stävja och
kontrollera eventuellt fusk vid provskrivning hemifrån,
rapporterar SVT Uppsala. Studentkåren är tveksam till
förslaget och konstaterar att den personliga
integriteten kan kränkas.
TT

En man i 50-årsåldern döms till 10 800 kronor i
dagsböter för brott mot kulturmiljölagen, för att han
inte direkt anmälde att han hade funnit
vikingalämningar, rapporterar Västerbottens-Kuriren.
Det var sommaren 2019 som mannen hittade flera
gamla föremål utanför Nordmaling.
TT
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Partikel Från Partille” och ”Är du så barnslig, eller”.
Omslaget gjordes av illustratören Kaianders Sempler.

01 Tidigare okänt
material från
”Kåldolmar och
kalsipper”

– Det känns fantastiskt kul att de här låtarna hittat ut
ur grammofonarkivets gömmor på Sveriges Radio.
Dessutom är Semplers omslag så fint att man vill rama
in skivan och sätta upp den på väggen, säger Nikke
Ström, basist i Nynningen, tidigare i Nationalteaterns
Rockorkester.

Skivkollektivet Malmö Inre ger ut en tidigare
outgiven barnskiva med Nynningen och Totta
Näslund. För den som lyssnat på
Nationalteaterns hyllade ”Kåldolmar och
kalsipper” rymmer albumet ett särskilt
utropstecken.
Bland låtarna på den nya skivan finns den första
versionen av låten ”Ylle”. En sång som senare hamnade
på Nationalteaterns klassiker ”Kåldolmar och
kalsipper”.
Låtarna på ”Anaconda och andra låtar” spelades in i
början av 1970-talet av Nynningen för radioteatern i
Göteborg. De skrevs för två radioprogram: ”Patrik

Bland Malmö Inres kommande albumsläpp märks
också Anton Alamaas, till vardags bakom Mattias
Alkberg som trummis, instrumentalskiva ”Stuga på
hjul” om Sveriges första husbil. Vidare den mångsidiga
Mattias Areskog som debuterar med ”Bashjärta” efter
att ha hörts med bland andra Marit Bergman och Anna
Ternheim. Dessutom kommer en ny skiva med
Cardigansbasisten Magnus Sveningssons projekt Råå,
mixad i reggae-studion Rub-a-dub i Stockholm.
Georg Cederskog
georg.cederskog@dn.se
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01 Botticellitavla såld
för rekordbelopp

”Salvator Mundi” såldes för cirka 3,7 miljarder kronor
år 2017, enligt tidningen.

Konst. Sandro Botticelli, mest känd för verken ”Venus
födelse” och ”Primavera”, var en italiensk konstnär
verksam under renässansen och anses vara en av de
största genom tiderna. Nu har ytterligare ett av
konstnärens verk, ”Ung man håller en medaljong”
målad runt 1475, sålts för den hisnande summan 831
miljoner kronor på en auktion i New York. Porträttet
har fram till nu varit en del av den bortgångne
fastighetsmiljardären Sheldon Solows dödsbo.

joakim.hulterstrom@dn.se

Joakim Hulterström

Christoper Apostle vid auktionshuset Sothebys berättar
för The Guardian att verket är en ”symbol för skönhet”,
samt att det höga slutpriset är en passande hyllning
både till verket i sig och till allt det representerar.
Två budare tävlade om porträttet under den digitala
auktionen, men köparens identitet har inte avslöjats.
Slutpriset för porträttet är det högsta vad gäller
målningar av gamla mästare sedan Leonardo da Vincis
813

01 Vardagens diskreta
apokalyps

Knausgårds ”Morgonstjärnan” och som får mig att
sträcka mig efter min konfirmationsbibel och läsa om
Johannes Uppenbarelse.

”Morgonstjärnan” är Karl Ove Knausgårds
första roman på tio år. Att han lämnar
autofiktionen och går in i fantastiken gör
honom inte på minsta sätt oigenkännlig.
Verkligheten må rämna, skriver Malin Ullgren,
men hans hypnotiskt malande realism består.

Den norska utgåvan av romanen har det nästan
pojkaktigt talmystiska sidantalet 666, som i odjurets
nummer. Lustigt nog är den svenska översättningen på
664 sidor, men det spelar mindre roll, för slutstriden –
eller i alla fall en radikal förändring av verkligheten –
närmar sig likafullt.

Karl Ove Knausgård

”Morgonstjärnan” är Knausgårds första roman sedan
”Min kamp”-sviten avslutades 2011. Däremellan har
hans skrivit en rad essäer, men också långnovellen
”Fåglarna under himlen” (2019). Att Knausgård
lämnar autofiktionen och går in i fantastiken gör
honom inte på minsta sätt oigenkännlig.

”Morgonstjärnan”
Övers. Staffan Söderblom Norstedts, 664 sidor
Konfirmationsbibeln har en snäll hälsning som står
förtryckt på klisterlappen med prästens signatur: ”Du
är ett Guds barn och Jesu medarvinge”.
Att vara Guds barn och Jesu medarvinge är den
familjära och beskyddande sidan av kristendomen.
Den andra sidan är den som verkar i Karl Ove

Allt börjar mitt inne i en Knausgårdsk känsla: ”Den
plötsliga tanken att killarna låg och sov inne i huset
bakom mig medan mörkret föll över havet var så vänlig
och fridfull att jag inte släppte taget om den när den
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kom, utan försökte hålla kvar den och lokalisera det
fina i den.”

gott” från 2006, även om Knausgårds kör är avsevärt
mycket mindre.

Han som tänker detta om sina tvillingpojkar är
litteraturprofessorn Arne. Det är de sista dagarna på
semestern, hettan är nästan onaturlig denna sommar i
klimatkrisens tid. Känslan är naturligtvis lika skör som
den är varm. Arnes fru Tove är på väg in i en psykos.
Själv dricker han för mycket och medan han fyllekör
täcks bilvägen plötsligt av krabbor i oändliga antal. En
stjärna stiger på himlen, en oerhörd stjärna med en
våldsam ljusstyrka.

Vardagen de vittnar om är till en början bara skuggad
av något diskret apokalyptiskt. Brunosten ställs fram,
liksom dosetten, blöjor byts på barn och på psykiskt
sjuka, astman trycker ihop bröstet, föräldrar är
psykologiserande men egentligen bara lutherskt
stränga mot ledsna ungar… Berättarna avlöser
varandra och är sig ändå så lika, så främmande inför
varandra, så snåla i tanken om nästan, så
längtansfulla…

Så slutar första kapitlet och Arnes första berättelse,
som sedan följs av åtta andra berättare som var för sig
skildrar dag ett och dag två med stjärnan som stigit
över Norge och världen en augustimånad i vår egen
ungefärliga samtid. Alla är de vardagsmänniskor, i
Bergen och i skärgårdslandskapet söderut, om än ofta
djupt rotade i en gynnad medelklass.

Jag är genuint förtjust i denna hypnotiskt malande
realism, för dess förmåga att ta vår tid och våra liv i
handen och gå med dem, steg för steg, sida för sida.

Den mångröstade och samtidigt koncentrerade formen
kan påminna om Trude Marsteins starka roman ”Göra

Stundtals undrar jag ändå – är Knausgård banal nu?
Vad skiljer alla dessa beskrivna vardagshändelser från
till exempel beskrivningen av en kommissarie som äter
frukost i en kriminalroman utan större litterär glans?
Ibland är skillnaden inte alls uppenbar. Pålägg som
plockas fram ur kylen är på något sätt bara det.
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Men så finns den kvalitet i Knausgårds skrivande som
försvarar hans rykte som en av världens främsta i sin
generation författare: det har med förundran att göra.
Jag tror att det var den egenskapen jag fäste mig mest
vid i den självbiografiska sviten – hur texten präglas av
förundran, som om varje banal bild plötsligt lyser upp
av en inre, oväntad kraft. Ögonblicket i ett människoliv, hur litet det än är, fångas av författaren, granskas
av honom och visar sig märkvärdigt i hans ögon.
Ibland finns känslan av att något märkvärdigt sker
bara som en darrning i meningarna. Ibland är den
tydligt formulerad och helt öppet fantastisk.
Som här, när han på några rader låter den medelålders
sjuksköterskan Solveig (som även återfinns i ”Fåglarna
under himlen”) reflektera över hur orolig hon var att
hennes dotter som spädbarn skulle sluta andas. Nu är
dottern vuxen och oron över andningen flyttad till
Solveigs åldrande mor:

”Och det sista jag var rädd för när det gällde Line nu
var att hon skulle sluta andas. Hon var mitt i
andningens rike.
Mamma däremot, hon var ute vid gränserna.”
Jag hisnar över insikten och bilden som förmedlas. Det
är så absolut klargjort. De yngsta och de äldsta lever
vid gränserna av detta andningens rike som är livet.
Hur man först som förälder och sedan barn till
åldrande föräldrar hoppas kunna hålla kvar dem
genom att hålla vakt vid gränsen.
Gränsen mellan liv och död är det som i
”Morgonstjärnan” börjar upplösas och som är tecknet
på att uppenbarelsen förverkligas. Människor som
varit hjärndöda vaknar, döda visar sig, djävulska mord
sker i skogen, djuren närmar sig civilisationen. Ändå
sker det i det lilla, i ett ganska finstilt gifte mellan
realism och profetia. Förutom för Jostein, som
degraderats från kriminalreporter till kulturjournalist.
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Han gör en resa rätt in i dödens rike, eller om det är till
en plats där striden mellan de onda och de goda
krafterna står.

kommer närmast, som sedan tonåren har sökt en
befrielse från det individuella, längtat efter att ingå i ett
allmänt levande bland djur och växter, befriad från att
värdera varandet.

Jostein är parodiskt skildrad – grov, fet, halvbildad. Så
till den grad oattraktiv i jämförelse med de mer
stillsamt beskriva andra i boken, att man börjar
fundera på om han blottar en privat spricka av
irritation i en för övrigt till synes objektiv stil.

Man kan tänka på Hölderlin och en prägling av
romantiken när man läser, men man kan också låta bli.
”Morgonstjärnan” är en generös bok, fin att vara i, bli
underhållen och skrämd av.

Men Jostein är också den som starkast får uppleva hur
det verkliga rämnar och en mytisk tid och plats tar vid.
Heter han Jostein för att Justinus Martyren tillskrev
aposteln Johannes själva Uppenbarelseboken?

Malin Ullgren
malin.ullgren@dn.se

Den som söker ska finna många referenser och
läsfrukter i ”Morgonstjärnan”, inte minst i den
avslutande men ganska väl integrerade fiktiva essän.
Om romanen bärs av något enskilt tänkande, så är det
kanske en med Knausgårds följeslagare, poeten
Hölderlin, besläktad längtan efter att skaka om
tidsåldrarna, att inte hålla isär det förflutna, nuvarande
och kommande. Romanpersonen Egil är den som
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01 Så blir
Melodifestivalen: ”För
att vinna behöver man
en låt som får folk att
hoppa i soffan”
När Melodifestivalen startar på lördag är det
med en annan typ av evenemang än fansen är
vana vid. Publiken är borta och fokus ligger på
tittarna.
Melodifestivalexperten Alexander Borodin tror
att de dansiga och glada låtarna får en fördel:
– Det ska vara positivt till max och mycket
grejer som händer på scenen.
Alla drömmar om att göra Melodifestivalen på det
traditionella sättet föll i höstas till marken som ett
konfettiregn. Turnén är inställd, samtliga program
sänds från Annexet i Stockholm utan publik.

Beslutet fattades efter noggrant övervägande, berättar
tävlingsproducenten Karin Gunnarsson.
– För att vi skulle kunna börja planera tävlingen
behövde vi överordna oss situationen. Pandemin kom
med massa frågetecken: Väntar lättade restriktioner
eller kommer de att skärpas? Kan vi ha publik eller
inte? Det fanns en osäkerhet och vi ville inte hamna i
något velande. Därför beslutade vi att göra så här och
lägga all kraft på att producera bästa möjliga tvprogram utifrån dessa förutsättningar, säger hon.
En av de stora förändringarna jämfört med tidigare års
upplagor är hur scenutrymmet har utformats. I
normala fall brukar produktionen bygga upp och
montera ned scenen som sedan skeppas mellan
deltävlingar och städer. I år har man i stället skapat en
stationär scen, konstruerad med tv-tittarna i åtanke
snarare än livepubliken.
Den nya scenen är längre än vanligt och har ett lågt och
blankt innertak som ger speglande effekt. Väggar, golv
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och tak är utrustade med led-belysning, och
alltsammans ger känslan av en djup och inboxad scen.
– Den ser väldigt ”klubbig” ut, och eftersom ingen
sitter på parkett kan scenen ta större plats. All
belysning gör också att vi kan jobba med ljuset på ett
annat sätt. Taket hade inte heller gått att göra på det
sättet om vi hade haft folk på läktare. Och man kan
arbeta annorlunda med kameran, ta andra typer av
vinklar. Vi har helt enkelt haft större
handlingsutrymme och kreativ frihet, säger Karin
Gunnarsson.
Det är förstås naturligt att tävlingens producent är
positivt inställd till 2021 års Melodifestivalen, som
inleds med första deltävlingen lördagen den 6 februari.
Men finns det ingen risk att frånvaron av publik skapar
en torr och trist stämning? Att den påkostade scenen
blir en påminnelse om det glittrande schlagerparadis
fansen i år går miste om?
Bland de tävlande är sannolikt Charlotte Perrelli den
deltagare som mottagit allra flest hyllningar från

publiken, efter att 1999 ha vunnit både
Melodifestivalen och Eurovision. Utan publik på plats,
säger hon, får man anstränga sig hårdare för att hitta
motivationen.
– Självklart känns det tråkigt att inte få uppträda inför
en fullsatt arena. Man får en kick utan dess like av att
gå in framför 40 000 personer på Friends. I år har jag
insett hur mycket jag faktiskt älskar och saknar både
mitt jobb och alla möten med publiken. Men i
dagsläget är man glad för det lilla. Man får rikta sitt
fokus på tv-tittarna, säger Charlotte Perrelli.
Karin Gunnarsson däremot ser ingen risk att tävlingen
blir utdragen. Hon pekar på att programledarna nu har
möjlighet att rikta all sin uppmärksamhet mot tittarna
där hemma, och att sändningens tempo ökar när det
inte finns någon arenapublik att svepa kameran över.
Unika mellanakter och överraskningsmoment bidrar
ytterligare till att upprätthålla den festliga stämningen.
Dessutom har produktionen designat en ljudbild som
ska ersätta jubel och applåder.
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– Så tråkigt kommer det absolut inte att bli. Det blir
bara ett annat formgrepp på hela programmet. Alla
artister är hur peppade som helst. Många av dem har
inte spelat på ett tag och saknar att stå på scen. Även
programledarna är peppade och förberedda. Jag är
övertygad om att det kommer att bli högkvalitativ och
välproducerad underhållning, säger Karin Gunnarsson.
Just programledarna blir i år fler än vanligt. Åtta
kända ansikten däribland Lena Philipsson, Måns
Zelmerlöw, Pernilla Wahlgren och Anis Don Demina
turas om att leda tävlingen tillsammans med schlagergeneralen Christer Björkman. Den sistnämnde lämnar
därefter Melodifestivalen för att starta The American
song contest.
– Eftersom detta är Christers sista säsong kommer han
att löpa som en röd tråd genom alla program. Han
agerar värd och tar lite olika roller beroende på vilken
konstellation som leder. Olika programledare gör att
varje program får sin egen tonalitet och vi kan bjuda på
omväxling och lite nytt varje vecka, säger Karin
Gunnarsson.

En annan nyhet är mobilappen ”Melodifestivalen
tillsammans” där tittarna kan chatta med varandra
samtidigt som de följer sändningarna direkt i appen.
– I vanliga fall kanske man hade bjudit hem massa
vänner, mormor och morfar och släkten men eftersom
det inte går kan man nu i stället titta tillsammans i
appen och interagera med anhöriga och andra fans,
säger Karin Gunnarsson.
Sedan beslutet om en publikfri tävling togs i höstas har
produktionen arbetat för att säkerställa ett smittsäkert
evenemang. En mängd försiktighetsåtgärder har
införts. Bland annat har antalet människor på scenen
minskats från åtta till sex personer åt gången, och de
får inte under några omständigheter stå närmare
varandra än 1,5 meter. Samtliga i arenan ska dessutom
bära en liten elektronisk anordning som piper om man
råkar hamna för nära någon annan.
Till skillnad från flera andra produktioner kommer
man dock inte att utföra några systematiserade
testningar.
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– Vi har arbetat förebyggande i stället. Vi följer
Folkhälsomyndighetens restriktioner och
rekommendationer samtidigt som vi själva har väldigt
stränga regler. Ingen utan ackreditering släpps in på
arenan. Alla måste hålla sig till egna zoner för att hålla
nere sociala kontakter. Vi har enkelriktade system för
att undvika möten. I kritiska situationer jobbar vi med
munskydd och visir. Och vi har sjukpersonal på plats
om problem skulle uppstå. Vi känner oss väldigt väl
förberedda, säger Karin Gunnarsson.

har ju inte fått höra de svenska låtarna än men av
titlarna att döma ligger nog Danny Saucedos ”Dandi
dansa” bra till. För att ta hem det här ska man nog ha
en låt som får folk att hoppa i soffan, säger Alexander
Borodin.
Mohamed Yussuf
mohamed.yussuf@dn.se

Sedan 1985 har Melodifestivalklubben varit en
samlingsplats för fans till tävlingen. Föreningens
ordförande Alexander Borodin har funderat kring
huruvida frånvaron av publik kan påverka vem som
slutligen står som segrare.
– En del låtar får ju en skjuts av publiken på plats.
Förut hade jag en känsla av att lugna låtar kanske
skulle gynnas i år men nu tror jag helt tvärtom. Norge
är redan i gång med tävlingen och där verkar glada och
dansiga låtar vara mest omtyckta. Det ska vara positivt
till max och mycket grejer som händer på scenen. Man
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02 ”SVT måste ta bort
störande musik och
ljudeffekter”
Sverige Television förstör alla program jag tittar på.
Musik och andra ljud läggs ständigt på som gör det
omöjligt att höra vad som sägs och all njutning med
programmen försvinner.
Att titta på nyheter med tal och rörliga bilder på deras
hemsida svt.se är en omöjlighet. Där är lekstugan
fulländad med all musik, knäppande, svischande och
annat. Dessutom översätts inte alltid utländska språk
till svenska.
Varför alla dessa ljud läggs på vet inte jag. Jag vill ju
bara lära mig, titta och lyssna på bra, lärorika och
underhållande program.
Alla dessa ljud borde tas bort eftersom de inte har där
att göra, än mindre tillför något till programmet. Läggs
det ner massor av pengar och arbete för att spela in

exempelvis ett naturprogram med bild och ljud så ska
givetvis berättaren och naturens alla ljud höras och
inte en massa pålagda ljud.
Jag har flera gånger skrivit till kontakt@svt.se, men
aldrig fått något svar på mina frågor. Mejlen har
besvarats med tips om att moderna tv-mottagare har
dåligt ljud, så jag rekommenderas köpa externa
högtalare för flera tusen kronor.
En annan rekommendation var att stänga av ljudet och
koppla in text-tv, sidan 199. Ytterligare en kommentar
var att alla pålagda ljud tillhör lyssnandet.
SVT:s vd Hanna Stjärne har fått tre brev av mig, men
aldrig svarat. Jag trodde att det i anständighetens
namn var en självklarhet.
SVT sänder många bra program som jag och många
med mig vill se, men inte kan tillgodogöra oss på grund
av alla dessa ljud. Då måste SVT lyssna på tittarna och
anpassa sig, precis som alla andra företag.
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Det kunder vill ha brukar företag se till att leverera. I
annat fall byter kunden leverantör och företaget går
dåligt. Nu går inte det med SVT eftersom deras pengar
kommer via skattsedeln. Då är det ännu viktigare att
ledningen leder företaget rätt och tar tag i saken och
styr upp så att tittarna får det de begär och betalar för.
Jag vill ha ett fritt och oberoende SVT med många
olika program som är till för alla. Som det är nu har
ledningen missuppfattat att den primära uppgiften är
att ge tittarna det de betalar för.
På något sätt har jag en obehaglig känsla av att det är
trender som gäller och inte kvalitet och funktion.
Musik och andra pålagda ljud kan aldrig höra till
lyssnandet. Dessutom är pålagda ljud en onödig
kostnad som enkelt kan tas bort.
Kanske bäst att påpeka att jag har tillräckligt bra hörsel
för att höra det som sägs på tv:n, men inte när musik
och andra ljud stör.
Nils-Erik Olsson, Nacka
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02 Svar direkt. ”Ny
funktion införs som
minskar
bakgrundsljud”
Bakgrundsmusik används för att skapa stämning och
fördjupa tittarupplevelsen. Det är en del av berättandet
i tv och på film. Att helt ta bort bakgrundsmusik skulle
göra tv-upplevelsen sämre. Men hörbarheten ska vara
god i våra program.
Vad som är god hörbarhet varierar från person till
person. Även om våra system säger att ett program är
tekniskt godkänt kan det finnas partier som är svåra
att höra för vissa.
I samarbete med Hörselskadades riksförbund
utvecklar SVT just nu funktionen ”Tydligare tal” i SVT
Play. Det är en funktion som sänker bakgrundsljuden
och höjer rösterna i programmet så att dialogen hörs
tydligare.

Den nya tjänsten utvecklas för dem som har nedsatt
hörsel eller stör sig på för höga bakgrundsljud.
Funktionen bygger på att programmet från början
producerats med multikanalsljud, alltså att ljudet läggs
i olika spår och därmed kan separeras från varandra.
Det är långt ifrån alla program som produceras på
detta sätt och ”Tydligare tal” finns än så länge på ett
begränsat antal program i SVT Play. På sikt hoppas vi
kunna ställa om produktionskedjan så att
multikanalljud blir standard för alla våra tv-program.
Funktionen finns i den meny där man väljer undertext
och även som en egen genre på SVT Play.
SVT textar nästan hela utbudet. Nils-Erik Olsson
skriver att han ibland saknar översättning i våra
nyhetsprogram. Då handlar det oftast om att det är en
direktsändning eller att inslaget är sent producerat.
Under de senaste åren har vi justerat ljudet i flera
produktioner efter att tittare hört av sig. Dialogen med
tittare är viktig för oss och vi tar den på största allvar.
Catharina Gilljam, produktionschef, SVT
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Nu ska även nöjesparken Liseberg, som ett
pandemifritt år brukar locka över tre miljoner
besökare, integreras i hållbarhetsklustret. Vd:n
Andreas Andersen säger att styrelsen fattat beslut om
att Liseberg år 2025 ska vara vad man kallar
”världsledande inom hållbar parkverksamhet”.

03 ”Liseberg kan bli ett
alternativ till Dubai”
Göteborg. Lisebergs ledning står framför det
framväxande äventyrshotellet, på dess baksida
schaktas marken för en 10 000 kvadratmeter
stor vattenpark.
Samtidigt lanserar de målet att bli
”världsledande inom hållbar parkverksamhet”.

Andreas Andersen är själv ordförande i kommittén
som världsorganisationen för nöjesparker, IAAPA, satt
upp för hållbarhet.

Hur går det ihop?

– Jag har sagt där att Liseberg utmanar dem att
komma längst i de här frågorna.

– Efter pandemin tror jag att vi kommer att
resa mindre. Då blir vi ett hållbart alternativ
till Mallorca eller Dubai, säger vd:n Andreas
Andersen.

Nöjesparken ligger tyst och öde. Den väntas ha gjort en
förlust under 2020 på runt en halv miljard, men ändå
bankas, schaktas och lyfts det just nu precis bortom
den södra entrén.

Göteborgs beslutsfattare och näringslivsföreträdare
anstränger sig för att framställa sig som först i det
svenska och europeiska spåret mot klimatomställning.
Den ena gröna dealen efter den andra presenteras.

Tillsammans med Andreas Andersen och vice vd:n
Thomas Sjöstrand, som leder det så kallade
Jubileumsprojektet, går vi runt uppe på åttonde
våningen i det som ska bli det 457 rum stora
äventyrshotell som ska invigas om två år.
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Thomas Sjöstrand säger att det kommunägda bolaget
tagit en extra investering för att få ner
energiförbrukningen, det blir solceller på taket och
man tar hand om gråvattnet. Mycket fjärrvärme
kommer att krävas för att även vintertid hålla 31 grader
i vattnet och 32 grader i vattenparkens luft.

– Det tror jag att det är. Jag tror att man generellt
kommer att resa kortare i framtiden, att resor inom
Sverige och Norden blir allt vanligare. Då blir vi med
den här expansionen ett hållbart alternativ till
Mallorca eller Dubai. Short break-destinationer är i
högsta grad hållbart.

Hållbarhet är ett tjusigt begrepp att slänga sig med.
Vad innebär det konkret här?

Andreas Andersen säger att 90 procent av det
klimatavtryck som deras gäster sätter kommer från
resan till och från parken.

– I grunden menar jag att det handlar om framtidstro,
säger Andreas Andersen.
– Och vi försöker vara duktiga när vi köper in saker, vi
tar bort plast så mycket vi kan.
Samtidigt hävdar han att ”hållbara Liseberg” inte är
tänkt som en del i marknadsföring och reklam.

– Transporterna är nyckelfrågan. Men vi behöver
också vettig energi, vi för en diskussion nu om att
expandera våra investeringar där, utöver det
vindkraftverk utanför Falkenberg som vi äger.

– Jag tror inte att det är ett konkurrensmedel för att ge
fler gäster utan snarare en hygienfaktor. Vi har inget
val, man kommer att välja bort oss annars.

Ett stenkast från Liseberg har kommunens
besöksbolag Göteborg & Co kontor och där är Katarina
Thorstensson sedan nio år tillbaka hållbarhetsstrateg.
Hon säger till DN att ”samverkan är Göteborgs
superkraft”.

Hur hållbart är det att bygga hotell och vattenpark för
över två miljarder, som ni nu gör?

Hur står sig egentligen Göteborg jämfört med städer
som Oslo, Stockholm och Köpenhamn?
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– Det är oerhört svårt att jämföra. Men jag får hänvisa
till indexet över hållbara besöksstäder där Göteborg
alltså toppar före Köpenhamn. Stockholm finns inte
längre på tio-i-topp.

strategier för att också genomföra dem. Vi har testat
det här att bara sätta upp mål, men det räcker inte.
Strax före jul bad för övrigt Malmö oss att vara
remissinstans för deras arbete. Det är vi gärna.

Högst politiskt ansvarig för att driva miljö- och
klimatfrågorna i Göteborg är Centerpartiets Emmyly
Bönfors. Hon säger att slutversionen av det stora
miljö- och klimatprogrammet anländer ”inom kort” för
beslut i kommunstyrelsen. Dokumentet som nålar fast
att det är FN:s 1,5-gradersmål som gäller.

Lars Näslund
lars.naslund@dn.se

– Där har alla aktörer en viktig roll och även Liseberg
måste dra sitt stå till stacken. Området runt Korsvägen
(där Lisberg ligger, DN:s anm) är spännande där
stationen för tågtunneln Västlänken ju ska stå klar
2026. Det blir en viktig beståndsdel för att få ner
utsläppen.
Göteborgs position jämfört med Stockholm och
Malmö?
– Det finns ambitiösa planer hos alla, men det som är
lite unikt för vårt program är att vi enats om sju
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03 Historiskt bra
resultat för Dagens
Nyheter
2020 blev ett mycket starkt år för Dagens
Nyheter som gör en vinst på 202 miljoner
kronor – ett av de bästa resultaten i tidningens
historia.
Läsarna har formligen strömmat till DN under det
gångna pandemiåret. Viljan att ta del av
kvalitetsjournalistik i tider av kris är en av
anledningarna till Dagens Nyheters goda resultat för
2020 som landar på 202 miljoner kronor, en kraftig
ökning jämfört med 2019 då resultatet var 117
miljoner.
– För oss är det ett bevis på att journalistisk kvalitet
lönar sig. DN satsar på ett så starkt och trovärdigt
innehåll att läsarna är beredda att betala för det, säger
DN:s chefredaktör Peter Wolodarski.

DN:s vinstmarginal ligger på 15 procent och inte sedan
år 2000 har tidningen nått en så hög resultatnivå.
– Det är ett av de bästa resultaten i branschen, kanske
det bästa, och ett kvitto på att DN:s strategi fungerar.
Vi använder den ekonomiska styrkan till att ytterligare
stärka tidningen, senast genom en rad nyanställningar
av reportrar och redaktörer och genom att öppna en ny
redaktion i Malmö, säger Bonnier News vd Anders
Eriksson.
Dagens Nyheter valde under coronakrisen att öppna
DN.se så att läsandet blev gratis för alla som ville ta del
av rapporteringen om pandemin. Det initiativet gjorde
att 300 000 personer tecknade en provprenumeration
under 2020, och en fjärdedel av dem valde att stanna
som prenumeranter. Totalt har DN nu 366 000
prenumeranter, det högsta antalet på ett par
decennier, och merparten är helt digitala.
– Tillströmningen beror på att journalistiken står i
centrum för vår verksamhet. Vår väg framåt är att
ständigt satsa på det redaktionella innehållet: att vara
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på plats där det händer, att ha korrespondenter i
världen, att göra de viktigaste granskningarna och
berättelserna om vår samtid, att ha en levande kulturoch opinionsjournalistik, bland mycket annat, säger
DN:s chefredaktör Peter Wolodarski.

03 Beskedet: Riga blir
ensam arrangör av
ishockey-VM

Dagens Nyheter avstod förra året från totalt 65
miljoner kronor i olika statliga stöd som man varit
berättigad till.

Situationen i Belarus gjorde att vårens
ishockey-VM flyttades från Minsk.

Under 2020 valde Bonnierkoncernen att lösa in
pensionsstiftelserna i flera av koncernens
dagstidningar, åtaganden mot anställda som byggts
upp under lång tid. Denna förändring kommer som en
stor engångseffekt i årsredovisningen att påverka DN:s
redovisade resultat negativt.
Caspar Opitz
caspar.opitz@dn.se

Belarus skulle samarrangerat turneringen med
Lettland och under tisdagen till slut beskedet
om hur VM kommer att avgöras: Hela
turneringen ska spelas i Riga.
Sedan presidentvalet i augusti förra året har Belarus
präglats av våld och massarresteringar av människor
som protesterat mot det misstänkt riggade valet där
president Aleksandr Lukasjenko officiellt fick drygt 80
procent av rösterna.
Protesterna mot att landet skulle stå som arrangör för
vårens ishockey-VM för herrar var massiva och tilltog
efter att bilder där Internationella ishockeyförbundet
(IIHF:s) ordförande René Fasel kramar om Belarus
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president Aleksandr Lukasjenko spreds över världen.
Bland annat hotade den mångåriga storsponsorn
Skoda att hoppa av samarbetet om turneringen
avgjordes i Belarus.
För drygt två veckor sedan kom beskedet att flytta VM
från Minsk. Ett beslut det Svenska ishockeyförbundets
ordförande Anders Larsson stod bakom.
– Vi i svensk ishockey välkomnar det här beslutet, och
ser det som det enda rimliga beslutet givet hur den här
situationen har utvecklats, sade Larsson till DN då.
Danmark var ett av länderna som anmälde sitt intresse
att arrangera turneringen tillsammans med Lettland,
men föll till slut bort från diskussionen. Den slovakiska
huvudstaden Bratislava var ett annat alternativ.
Nu har beslutet kommit.
Ishockey-VM 2021 kommer att avgöras i Riga, i två
arenor, meddelar IIHF under tisdagseftermiddagen.
Som ett av huvudskälen till att arrangera turneringen i
en och samma stad anger förbundet utmaningen att

göra VM så säkert som möjligt med tanke på den
fotsatta spridningen av covid-19-viruset.
”Med den fortsatta osäkerheten kring internationella
reserestriktioner så tycker styrelsen att det säkraste
och mest effektiva upplägget är att hålla alla lag i Riga
och undvika resor mellan två arrangörsländer”, skriver
IIHF på sin webbplats.
Arena Riga blir huvudarena och en tillfällig arena
kommer att byggas upp i närliggande Olympic Sports
Center.
Alla 16 lag kommer att bo på ett och samma hotell.
Senast ishockey-VM avgjordes i den lettiska
huvudstaden, 2006, vann Tre Kronor guld, samma år
som laget även vann OS. Nu väntar där alltså ett nytt
mästerskap som enligt planerna ska spelas 21 maj–6
juni.
Svante Störlinge
svante.storlinge@dn.se
Martin Fransson
martin.fransson@dn.se
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03 ”Bort med
störningsljuden – även
tystnaden kan tala”
Public service. SVT måste ta bort störande musik och
ljudeffekter skriver Nils-Erik Olsson (2/2). Jag håller
med. Ofoget har irriterat mig länge, framför allt för att
ljudinslagen är så okänsligt utformade. Som när Anne
Lundberg och Gert Wingårdh visar upp ett fint
renoverat 1700-talshus. Plötsligt hoppar man till av
dånande pop-musik. Helt omotiverat och otidsenligt.

Vad har dessa ”musikläggare” själva för bakgrund? Har
de lyssnat enbart på en sorts musik och tycker att den
passar överallt? Som musiker har jag haft förmånen att
samarbeta med flera av landets bästa ljudtekniker, så
jag vet vilken bredd och vilket djup dessa besitter. Att
låta fotsteg höras, att låta tal antydas i bakgrunden, att
låta tystnaden tala – det är inte farligt, det är
verklighet som kan ge spänning.
Tommy Jacobson, jazzmusiker, Stockholm

Men detsamma gäller även Sveriges Radio. Nästan allt
vi lyssnar på, till exempel i P1, störs av onödiga
”musikinslag”. Så fort någon avslutat ett stycke eller en
längre mening kommer ett ”plinki-plonk” helt utan
anknytning till innehållet. Och när en röst berättar om
någon som går i skogen blir det inte fågelkvitter eller
bladsus, utan en melodislinga som inte tillför något
och endast leder till irritation.
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03 ”Jag kan inte längre
se partiernas
ideologier”
Demokrati. Jag har alltid hävdat vikten av att ta
ställning politiskt och att det är en medborgerlig
rättighet och skyldighet att rösta. Men nu vet jag inte
längre var jag står.
Att ta del av ett partis ideologi, men därmed kanske
inte alltid anamma allt utan vara beredd på att vara
med och påverka, har alltid varit mitt mantra. Jag letar
och söker grundfundament, men hittar dem inte. I dag
är jag totalt vilsen och extremt besviken på populism
och makttörsten. Hur ska jag kunna rösta nästa gång?
Hur ska jag kunna motivera mina barn och barnbarn
att rösta?
Det här är ett större dilemma för mig än rädslan för en
pandemi. Det skrämmer mig att vi nedrustar våra
demokratiska fundament.
Åsa Grübb-Weinberg, Stockholm
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03 Därför får vi gåshud
av att läsa en dikt som
vi tycker om
Skattningsscheman, blodflöden och
magnetkameror ger oss bildbevis på att poesi
fungerar. Lars Melin ger sig ut på ett nytt
tvärvetenskapligt forskningsfält för att finna
svar på skönlitteraturens mest centrala fråga:
Vad gör dikten med oss?
V id sidan av traditionell litteraturvetenskaplig
forskning har det under det senaste decenniet vuxit
upp flera forskningscentra som tagit tag i
skönlitteraturens centralaste fråga: vad gör dikten med
oss? Det har inneburit helt nya forskningsfält med nya
experimentella metoder, ny expertis från oväntat håll
och därmed tvärvetenskapliga projekt.

Tre undersökningar får här visa bredden och de
viktigaste resultaten av de nya experimentella
metoderna.
En studie har genomförts av en grupp forskare vid flera
tyskspråkiga universitet (Max Planck Institut i Leipzig,
Freie Universität i Berlin, Ludwig Maximilian
Universität i München och Goethe Universität i
Frankfurt) under ledning av den nu bortgångne
neurologiprofessorn Christian Obermeier. Forskarna –
litteraturvetare, psykologer och neurologer – lät sina
19 försökspersoner (med tyska som modersmål men
utan akademiska studier i skönlitteratur med en
medelålder på 24 år) lyssna på upplästa diktstrofer
som varierats med avseende på meter och rim, men
också med avseende på betydelse. Varje strof
exponerades alltså i åtta versioner: fyra strofer med
riktiga ord och fyra med nonsensord. Av dessa fyra var
en med rim och meter, en utan meter, en utan rim och
en utan både rim och meter.
En av de använda stroferna med rim och meter var
denna:
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Holdes Bitten, mild Verlangen,wie es süß zum Herzen
spricht!Duch die Nacht, die mich umfangen, blickt zu
mir Töne Licht!
Nonsensversionen löd så här:
horbef dickel, lirg selmanem,hie esch vüss psul helpen
slift!gulf bie lask, bie lis unschalem, dricht pfu nil bel
pöke rift!
Försökspersonerna fick med siffervärden på skalor
bedöma de upplästa texterna efter uppskattning,
intensitet, uppfattad känsla och upplevd känsla. I
rapporten kokade alla skalvärden på vanligt sätt ned
till tabeller där skillnaderna aldrig blev dramatiska,
men oftast statistiskt signifikanta.
Syftet med undersökningen var förstås att se hur
diktens viktigaste verkningsmedel fungerade.
Forskarna dömde alltså i matchen mellan de tre atleter
som tävlar om att bygga upp diktens estetiska
laddning, å ena sidan semantik, det vill säga emotivt
starka ord som Herz, Töne och Licht, och andra sidan
de akustiska fenomenen rytm (= meter) och rim.

Självklart uppskattade försökspersonerna originalet
högre än de manipulerade versionerna, men bryter
man ner de tre formella faktorerna och de
fyrabedömningskriterierna ser man att semantiken
endast höjde den emotiva värderingen medan meter,
och framför allt rim höjde den estetiska
uppskattningen. Man kan faktiskt åstadkomma njutbar
poesi enbart med metrisk rytm och rimord.
Detta var precis vad forskargruppen hade förväntat,
men en och annan kanske undrar: vart tog
huvudsaken, innehållet, temat, ämnet, betydelsen och
diktarens tankar vägen?
En helt annan forskargrupp i ett helt annat land ger
svaret. Och svaret kan sammanfattas kort: poesi är inte
bara betydelse, det är musik också. Det är en grupp i
Exeter (även här en neurolog, en psykolog och en
litteraturvetare) som närmat sig poesiproblemet från
ett annat håll och med en annan metod.
De lät sina försökspersoner läsa (alltså inte höra)
texter av olika slag. De fick också fylla i några enklare
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skalor, men framför allt övervakades deras
hjärnaktivitet med magnetkamera, så kallad fMRIteknik. Med den metoden kan man följa blodflöden i
hjärnan och se var energikrävande verksamhet pågår.
Egentligen är få saker så väl genomforskade som
läsning. Vi vet precis hur bokstäverna hamnar upp och
ner på näthinnan, hur denna visuella information
kodas om till elektriska signaler som skickas tvärs
genom hjärnan till syncentrum i nackloben och sedan
vidare till diverse neurala centra, huvudsakligen i
vänster hjärnhalva. Det är mycket jobb som ska skötas
när svarta staplar, öglor, ringar, böjar och prickar på
vitt papper ska omvandlas till förståelse. Knutpunkten
är gyrus angularis som sitter strax under vänster
glasögonskalm. Därifrån går signaler till grannen
Wernickes area där vi plötsligen förstår vad det står.
Detta var det förväntade resultatet av magnetkameraundersökningen, men olika experimenttexter orsakade
delvis olika hjärnaktivitet.

Forskarna kunde inte bara jämföra med etablerade
psykolingvistiska data utan också med neurologisk
musikforskning. Ja, det finns sådan, och den
intresserade läsaren rekommenderas
neurologidocenten och musikern Jan Fagius
fantastiska bok ”Hemisfärernas musik” (Bo Ejeby
förlag, 2015) som ger en grundlig genomgång.
Hjärnan är för komplicerad för att en mänsklig hjärna
ska kunna förstå den (påstås det), men för nybörjaren
räcker det med ett par huvudriktningar:
Vänster hjärnhalvs yta (temporalloben): logik och
analys.
Höger hjärnhalvas yta: estetik och mönster.
Främre delen (frontalloben): framförhållning,
reflexion, ”personlighet”.
Bakre delen (hjäss- och nackloberna): sensoriska
indata.
Inuti: icke viljestyrda funktioner för till exempel
hjärtrytm, men också emotiva centra.
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Jan Fagius visar i sin bok att musik engagerar hela
hjärnan eftersom en normallyssnare gör allt: njuter,
känner igen, identifierar mönster, får associationer,
har förväntningar och mycket annat.
Exeterforskarna valde synnerligen rutinerade läsare
som försökspersoner: 13 lärare eller doktorander vid
universitetet. Och till skillnad från Christian
Obermeiers undersökning som jämförde litterära
verkningsmedel jämförde de texttyper som de
varierade systematiskt: prosa mot vers, informativ mot
engagerande text, lätt mot svår dikt och okänd mot
känd. Ja, varje försöksperson fick välja en favoritdikt.
De konstaterade att informationstext (brukanvisning
för värmesystem) och även litterär text
(romaninledningar) – precis som musik – väger över
åt vänster hjärnhalva. Emotionellt engagerande text
däremot aktiverade höger sida mera, precis som
engagerande musik. Svårare dikter aktiverade också
främre delen av hjärnan, frontalloben, där det finns
neurala centra som förknippas med introspektion, och
med belöningscentra under hjärnbarken. Det är där

som diktens feel good-känsla aktiverades. Självvalda
dikter aktiverade dessutom minnesfunktioner som
också ligger under hjärnbarken, men dessa dikter
berör i mindre grad de vanliga läscentra i vänster
pannlob, kanske därför att de är så välkända att
försökspersonerna delvis kunde dikterna utantill.
Denna undersökning har alltså breddat vår
uppfattning om vad hjärnan gör med text och visat på
klara paralleller till musik.
Den feel good-känsla som dikterna skapar genom
hjärnans belöningscentra har man också lyckats mäta
på annat, lite överraskande sätt. Vid Max Planckinstitutetet i Leipzig finns en avdelning för
”experimentell estetik” som leds av psykologen Eugen
Wassiliwizky. Där har man utvecklat metoder att exakt
mäta de ilningar av välbehag som vi ofta erfar vid både
vacker musik och vacker lyrik. Ilningarna följs ibland
av ”gåshud”. Detta är egentligen småhår på huden som
reser sig (piloerektion) samtidigt som vi ryser av
välbehag.
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I en undersökning lät Wassiliwizky 27 försökspersoner
lyssna till professionellt upplästa dikter. När dikter
som testdeltagarna själva valt lästes rapporterade alla
rysningar och 11 hade mätbar gåshud. Också andra
fysiska reaktioner mättes, till exempel ökad puls och
ansiktsförändringar som rynkade ögonbryn (en
välkänd indikator för känslomässig reaktion).
Wassiliwizky kompletterade sin gåshudsundersökning
med magnetkamerateknik (fMRI) och med dikter som
han själv valt (tyska romantiker som Friedrich Schiller,
Josef von Eichendorff och Theodor Fontane). Denna
undersökning gav förfinade data. Dels vet vi nu att det
är aktivitet i nucleus accumbens (ett belöningscentrum
i hjärnans främre del) som föregår de kroppsliga
reaktionerna. Dels vet vi mer precist vad i dikten som
triggar reaktionerna, eftersom det varit möjligt att
mäta hur kroppsliga signaler och speciella språkliga
enheter i diktuppläsningen sammanföll i tid. Det
visade sig vara dels strukturella egenskaper, till
exempel att ett metriskt mönster kompletterats i radeller strofslut eller att det andra rimordet trillat på

plats, dels pragmatiska varianter, framför allt inslag av
tilltal. Båda dessa drag visade på hög korrelation. Men
här finns nog mer att upptäcka.
Ja, dikt påverkar oss, och inte minst diktens form. Vi
kan inte bara kvantifiera vår upplevelse utan vi
reagerar med kroppsliga signaler, rynkar ögonbrynen,
känner ilningar och får kanske gåshud, men framför
allt kan vi automatiskt lägga ut rätt jobb på rätt del av
hjärnan. Och hjärnan avslöjar oss: den pekar ut exakt
vad vi gör med texten och vad vi får ut av den.
Magnetkameror ger oss helt enkelt bildbevis på att
poesi fungerar.
Forna tiders litteraturvetare som Henrik Schück och Eugene Napoleon Tigerstedt kunde nog inte ens
drömma om skattningsscheman, magnetkameror,
gåshud och rynkade ögonbryn. Men nu blir det möjligt
att testa många av deras antaganden och också att
undersöka helt andra texter – och framför allt att lära
känna oss själva och våra estetiska böjelser.
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Fotnot: Lars Melin är docent i svenska vid Stockholms
universitet och populärvetenskaplig författare, senast
till ”Stil, språkets gåtfulla signalsystem” (2019).
Lars Melin

03 Agnes Lidbeck: Här
har ni alla nya ord
på arbetsplatsens
floskelbingobricka
Orden kommer som på beställning:
visionsdokument, strategisession, mindmap.
Bingo, tänker man och delar en sned blick med
de som fattar. Meningslösa möten dödar
gemenskapen på arbetsplatserna. Hur ska vi
återskapa den?
Det senaste ordet på floskelbingobrickan är
”asynkront”.
Floskelbingobrickan är den där mentala spelplanen
man har framför sig i möten, för att inte kasta sig ut
genom fönstret. På den bockar man av ord man vet
kommer komma. Orden som får de tre kollegor man
gillar att dricka kaffe med, att få exakt samma spasm
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över munnen som man själv, exakt samtidigt, när de
hör ”visionsdokument”, ”strategisession” och
”mindmap”. Bingo, tänker man och delar en sned blick
med de som fattar.
Den sneda blicken har ingen plats i det asynkrona
arbetssättet. Betydelsen är: ”inte samtidigt” och
fenomenet är toppen för organisationer som vill vara
agila (bingo) eftersom det möjliggör (bingo) flexibilitet
(bingo).
I det asynkrona arbetslivet påverkar (bingo) man
varandra, men inte samtidigt. Information görs
tillgänglig; sedan kan alla tillgodogöra sig och
respondera på den informationen på sin egen tid
(bingo).
Visst låter det praktiskt. Äntligen möjliggörs (bingo) en
kärnfull och framåtsyftande (bingo) kommunikation
(bingo) med individuellt (bingo) optimerad (bingo)
input (bingo) utifrån specifika (bingo) förutsättningar
(bingo).

Och samtidigt, gammalt som gatan.
Det är nämligen exakt det mänskligheten ägnat sig åt i
årtusenden. Men då under begreppet… konst.
Konstverk, undantaget scenkonsten, är asynkrona per
definition. Texten skrivs, sänds iväg och landar var
som helst, när som helst. Från Sapfos ö till Råsunda,
från Gulag till Glumslöv. Målningen som först torkar,
och betraktas sedan, har förflyttat sig över tid och rum.
Toner komponeras, blir flytande, och hörs någon
annanstans, under andra premisser (bingo).
För en konstnär är det asynkrona en grundläggande
förutsättning för verksamheten. Hen kommer inte
kunna förutspå eller kontrollera omständigheterna när
verket tolkas. Det skapar ett rejält mått av frihet. Det
skapar också en ständigt närvarande ensamhet. Konst
är inte att tala med, det är att tala till.
Och låt oss dröja lite, vid ensamheten. För det är inte
alla som trivs i den, och den ökar.

Ja, visst låter det praktiskt. Och mötesbesparande.
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Den asynkrona trenden är tydlig i våra privata
kontakter. Kanske intensifierad för närvarande på
grund av den emotionella tvåmetersregeln vi alla måste
förhålla oss till, men icke desto mindre viktigt. Ju mer
kommunikation som flyttar över till det asynkrona
planet (ett inlägg i sociala medier, ett sms) ju mer
förhåller vi oss till våra medmänniskor som en
konstnär till sin publik.
Ett budskap utsänt, utan att veta hur det kommer tas
emot. Ord som hänger i en mellantid mellan mitt liv
och ditt liv.
Vissa av oss dras till den typen av kommunikation.
Vissa av oss dras till skapandet av konst. Men många,
många fler, söker kontakt, koppling. Samvaro. Inte
minst på arbetsplatsen, som är en viktig social arena
för mängder av människor. Kanske den enda, för
vissa.

att röra sig i sitt eget tidsplan. Som söker det
samtidiga.
Konsten har ingen lösning för de personerna. Tekniken
kanske har det i framtiden. Men de som verkligen
måste göra något, i dag, är arbetsgivarna. Som alltid är
det lätt att bländas av de nya möjligheterna,
besparingarna, effektiviteten. Men lika viktigt är att
hitta ersättningar – långsiktiga, kreativa lösningar –
som ersätter mötesbordet, med kaffefläckar på. Som
återskapar gemenskapen i plågade miner, hos dem
som tillsammans genomlider ännu ett möte om den
visionsstrategiska mindmappen.
Agnes Lidbeck

För varje jättenöjd enstöring jag talar med, hör jag fem
personer som inte alls är nöjda, emotionellt nöjda, med
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03 40 000
unika besökare hade Göteborgs filmfestival under den
första helgen. Festivalens vd Mirja Wester är positivt
överraskad men menar att det ändå är ett vågspel att
gå över till det digitala. ”Det vi kan se är att det är över
40 000 unika besökare och i snitt kommer det att
landa på att varje besökare ser fler filmer”, säger hon
till Kulturnytt i P1.

03 Skansens vd: ”Det vi
står för är hotat”
Risken är stor att Skansens ekonomiska kris
förvärras det här året, enligt en ny prognos.
För att undvika allvarliga konsekvenser vill
friluftsmuseet öppna den 1 april och ha full
verksamhet i gång, även inomhus, under sommaren. ”Annars är krisen ett fullbordat
faktum”, säger vd John Brattmyhr.
Skansen i Stockholm är ett tydligt exempel på hur
kulturlivet blöder ekonomiskt under coronapandemin.
Omsättningen minskade förra året med 115 miljoner
kronor, 55 procent av gästerna försvann och 30
medarbetare sades upp. Den prognostiserade förlusten
på drygt 30 miljoner kronor täcktes upp av
permitteringsstöd, samt ett extra statligt
omställningsstöd.
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I november stängdes friluftsmuseet ned för första
gången på 129 år. Vd:n John Brattmyhr uppgav då att
Skansen ”kämpar för sin överlevnad”. De senaste
bedömningarna visar nu att den kampen är långt ifrån
över.

”Det finns inga marginaler eller reserver att ta i
anspråk om gästmålet ej nås. Följden blir en ökad
förlust”‚ skriver Skansen i prognosen.
– Annars är krisen ett fullbordat faktum. Vi brukar dra
in våra pengar under sommarens högsäsong och i
december, men att sedan gå med underskott andra
delar av året. När vi stängde var det främst för att bidra
till minskad smittspridning, men nu håller vi stängt av
både ekonomiska skäl och pandemiskäl. Vi har inte råd
att öppna.

DN har tagit del av Skansens uppdaterade ekonomiska
prognos för 2021, som blev klar i slutet av januari. Där
framkommer att friluftsmuseet är högst beroende av
snabbt lättade restriktioner för att undvika stora
förluster.
– Vi finns till för att hålla öppet. Men för att ha råd att
hålla Skansen öppet så måste även människor våga och
vilja komma hit, säger John Brattmyhr.
Enligt Skansen måste minst 700 000 gäster komma
under året, en siffra som bygger på att alla
inrikesbesökare återkommer. För det krävs att man,
med vissa restriktioner, kan öppna för gäster från och
med den 1 april, och sedan ha normal verksamhet,
även i inomhusmiljöer, under högsäsong mellan juni
och augusti.

Har ni någon reservplan om det inte blir möjligt att
öppna på det sätt ni vill?
– Nej, om vi tvingas gå längre i våra rationaliseringar
kommer Skansen inte längre vara Skansen. Vi har
redan gjort den största omorganisationen någonsin.
Att driva Skansen på det sätt som vi och de flesta andra
vill, det låter sig inte göras med färre medarbetare. Då
blir det något helt annat.
Enligt Skansen måste 2021 följas av att man redan
nästkommande år återfår ett normalt besöksantal, det
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vill säga någonstans mellan 1,4 och 1,5 miljoner gäster.
Det blir, står det i prognosen, annars inte möjligt att
”driva och värna vårt kultur- och naturarv”.
Enligt John Brattmyhr är det här det största hotet på
sikt. Om inte Skansen, som tidigare dragit in drygt 70
procent av intäkterna på egen hand, återfår sina biljettintäkter så kan man inte utföra det underhåll som
krävs för att upprätthålla standarden på friluftsmuseet.

– Vad som håller mig vaken om nätterna är att mycket
av det som Skansen står för är hotat. Det finns ingen
motsvarighet i Europa till den finansieringsmodell som
vi har. Men den här jäkla farsoten har visat hur skört
och farligt det är.
Hugo Lindkvist
hugo.lindkvist@dn.se

– Skansens ”underhållsskuld” är förvisso inte ny men
har förvärrats kraftigt av pandemin. Vi har ett omistligt
värde i gamla hus och gårdar. Det beståndet mår just
nu inte bra. Det gör oss oroliga, säger John Brattmyhr.
Ni är en verksamhet som fått statligt omställningsstöd
för att kunna överleva. Hade ni själva kunnat hantera
situationen på ett annat sätt?
– Det här stödet håller oss ovanför vattenytan. Utan
det hade vi inte klarat den här situationen. Vi var glada
och stolta att vi kunde hålla öppet så pass länge, men
som läget är nu kan vi inte göra något annat än att
hålla stängt, säger John Brattmyhr och fortsätter:
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03 Mohannad
Solaiman bygger en
jätteälg vid E45:an
Stort ska det vara. Det ska helst slås rekord när
syriskfödde skulptören Mohannad Solaiman
skapar. Men i väntan på verket som placerar
honom i Guinness rekordbok får han just nu
pendlarna utmed E45 mot Göteborg att bromsa
och vända tillbaka.
– Jag vill ge dem mycket på en gång, säger han.
På en industritomt i Surte står en fem meter hög älg i
rostfritt stål. Den syns tydligt från pendeltågsstationen
och från E45:an. Men den är egentligen alldeles för
liten, enligt mannen som i jeans, halsduk och läderskor
är på väg att klättra upp längs med älgens högra
bakben. Starka nypor och inkilade tåspetsar tar honom
till ryggåsen på det mäktiga djuret där han sedan

kryper fram till galjonspositionen – mitt i den 22taggade kronan. För liten, alltså.
– Ja, den borde varit tretton meter hög. Den såg större
ut i verkstaden. Tretton hade tagit mig till Guinness
rekordbok, säger skulptören Mohannad Solaiman.
Nedanför älgenstår vännen Eric Langert och viskar i
mungipan att ”han är inte klok, Mohannad”. Inne på
kontoret vankar ägaren till industrifastigheten –
Steelmecs Tejo Laakso – och även han brukar avråda
från rekordbygget. Det här är väl stort nog? Ändå är
båda männen betagna av sin syriskfödde vän. De
vänder in och ut på sig själva för att ge honom
möjligheter att skapa. Det är de två som grundat
Mohannad Solaimans uppfattning om svenskarna.
– En kultur som handlar om... Han letar lite efter
ordet, men inte länge: Hjälp. Jag tycker att Sverige är
ett land som visar stor hjälpsamhet.
När Mohannad Solaiman kom till Sverige 2015
behövde han som alla andra i den stora flyktingvågen
hitta boende och arbete. Det är svårt nog. Men
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Mohannad ville också hitta ett ställe där han kunde
bygga en stor häst. En väldigt stor häst. Det var så han
träffade skulptören och scenografen Eric Langert uppe
vid ateljéerna på Konstepidemin i Göteborg.

– Egentligen är granit mitt favoritmaterial, säger
Mohannad Solaiman. Jag frågade efter det och efter
marmor, när jag kom till Sverige, men stål och järn var
mer tillgängligt.

– Hästen han hade svetsat ihop låg i två delar på
släpkärror ute på gårdsplanen och jag såg direkt att
detta var riktigt bra, säger Eric Langert, som ganska
snart hörde av sig till skulpturparken Pilane på Tjörn
och när hästen väl visats där såldes den till Uddevalla
kommun, som nyligen hört av sig och vill köpa mer
konst av Mohannad Solaiman.

En närstudie av älgens klövar visar på ett myller av 6millimeters rundstång. En rätt imponerande
konstruktion bara det.

Det nya verket som är på väg till kommunen är två
barn av sten och stål som står med ryggarna mot
varandra inne i verkstaden som Mohannad Solaiman
disponerar på Steelmec. De andra anställda här lagar
och bygger fordonssläp, men det är tydligt att chefens
konstnärsvän livar upp tillvaron. Älgen drar till sig
stort intresse. Förbipasserande bromsar och backar,
andra har planerat besöket bättre och har kamera med
sig. Alla på området är lite stolta över
uppmärksamheten.

– Tycker du de är bra? frågar skulptören. Själv tycker
han faktiskt att just klövarna blev sämst. Ansiktet är
han nöjd med. Hela bygget väger strax under ett ton.
– Den heter ”Svensk älg 22”. Jag har lärt mig att
svenskar vill ha information. Hur många taggar har
älgkronan? Här i Sverige vet folk sådant. Eller att älgar
tappar sina horn och får nya. I andra länder är det
ingen självklar kunskap, här är det det.
Mohannad Solaiman säger att hans konstverk ska ses
som en blandning av svenskt och arabiskt. Hans
blandning. Det syriska märks enligt honom i att älgen
är ”kaxig och muskulös”.
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Han är självlärd som skulptör, berättar han. och har
alltid inspirerats av naturen. Hackat, täljt och slipat i
det han kommit över. Oftast sten, så länge han bodde
och verkade i Syrien. Mellan 2010 och 2014 hade han
en ganska stor verkstad i Libanon och levde av att sälja
sin konst.
Här i Sverige har is blivit en ny favorit att arbeta med,
det är bara så svårt att hitta tillräckligt stora frysskåp.
För stort vill han ju ha det, som sagt.
– Du vet i den här tiden när allt är stressigt och ingen
har tid att stanna upp inför konst så vill man ge dem så
mycket som möjligt på en gång. Som ett slag i ansiktet.
Något ingen kan missa.
Så var det för verkstadsföretagaren Tejo Laakso när
han såg ”Syrian horse” utställd på Tjörn. Han kunde
inte glömma den, kontaktade Mohannad Solaiman och
där började deras samarbete. Solaiman har huggit en
sovande björn på en klippa i Laaksos trädgård och
sedan två veckor tillbaka är älgen i Surte färdig och till
försäljning. Den som har några miljoner kronor får

gärna höra av sig. Mohannad tänker i så fall använda
sin del av förtjänsten till att bygga den där rekordälgen
han drömmer om. Eller så kanske han bygger en
evighetsmaskin.
Längst in i verkstaden står en träskiva lutad mot
väggen. Ritningar och beräkningar täcker hela ytan.
Stavar omges av vatten som pressas av gravitationen
och leds runt i begränsade utrymmen. I Mohannad
Solaimans mobiltelefon finns fler skisser på det
omöjliga projektet. Eric Langert skakar lite på huvudet
igen.
– Jag tror att det är en idé om en perpetuum mobile.
När jag frågade varför han la tid på det här, svarade
han ”Man måste försöka”. Eric Langert ler.
– Jo, men om det inte lyckas tappar jag tid, säger
Mohannad Solaiman. Det vill jag inte.
Eric Langert säger att han till en början fick intryck av
att Mohannad bara byggde där han stod. Intuitivt och
snabbt. Men det har han lärt sig att så är det inte. På
hyllorna i verkstaden står små älgar gjutna i gips, på
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golvet ligger en slaktad älgkropp krossad i bitar och
precis vid entrén vaktar en meterhög stålnätsälg. Mest
är det just prov på förarbeten, men ibland gör
Mohannad Solaiman också småskaliga objekt för
utställningar och försäljning. Men siktet är inställt på
stordåd.
När Mohannad får se bilderna på sig själv bestigandes
älgen vid E45:an, lyser han upp. Särskilt serien där han
står belyst av vintersolen på älgens nackkota och håller
sig i hornen medan han tittar ner mot fotografen
väcker hans gillande.
– Wow! Bilderna är jättebra. Det ser ju faktiskt ut som
om den är tretton meter hög. Jättebra!
Kristina Hedberg
kristina.hedberg@dn.se
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blev en upplevelse där känslor av rörelse och skam fick
blandas.

03 Imponerande om
hatet mot samer

Britta Marakatt-Labba, vars magnifika textilkonstverk
”Historja” visade runt om i Norden och på Documenta
14 i Kassel 2017, har genom sitt konstnärskap
personligt gestaltat samernas historia och tillvaro. Den
samiske konstnären Anders Sunna lämnar ingen
oberörd och ska delta i Venedigbiennalen 2022. Elin
Anna Labba, som i höstas fick Augustpriset i fackboksklassen för ”Herrarna satte oss hit” – om
tvångsförflyttningarna i Sverige, låter oss lyssna till en
kör av samiska röster.

Ann-Helén Laestadius ”Stöld” har en intensitet
och ett driv som gör den till en helgjuten
läsupplevelse. Missa inte den här skarpt
samhällskritiska romanen om
diskrimineringen av samer, skriver Maria
Schottenius.

Ann-Helén Laestadius
”Stöld”
Romanus & Selling, 437 sidor.
Det är märkvärdigt att under kort tid få uppleva hur
den samiska kulturen i Sverige och Norden tagit sig in i
offentligheten på bred front och lyckats öppna både
ögon och hjärtan.
Amanda Kernells film ”Sameblod” från 2016 – som
handlar om Elle-Marja som går i nomadskola och
bryter med sitt samiska ursprung för att bli ”svensk” –

Det förflutna, den skändliga kolonialiseringen av
samer, fråntagna sitt språk och sina boplatser, är ett
starkt inslag i den våg av samisk kultur som nu sköljer
över landet. Samtidigt utgår mycket av det som nu
gestaltas från nutiden.
Inte minst hos författaren och journalisten Ann-Helén
Laestadius, som 2016 fick Augustpriset i barn- och
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ungdomsklassen med boken ”Tio över ett” och vars
roman ”Stöld” ges ut i dag.

när hon blir vuxen som saken under dramatiska
omständigheter avslöjas. Under tiden växer berättelsen
om henne och hennes familj fram.

Ann-Helén Laestadius har varit kriminalreporter och
använder sig på ett relevant sätt av kriminalgenrens
grepp. Det finns ett svart sug in till berättelsens kärna,
stämningar görs kusliga, hullingar får texten att fästa
och en intrig pockar på sin upplösning. Läsaren sitter i
ett skruvstäd.
Romanen inleds med att nioåringen Elsa, som tillhör
en samisk renägarfamilj, en januaridag skidar till
rengärdet där hennes egen renkalv Nástelgallu går. När
hon kommer fram ser hon en skoter och renen ligga
död vid stängslet. En man – hon vet vem det är –
håller i en blodig kniv, och har just skurit av kalvens
öra, där renmärket sitter. Karln får syn på henne, ”höll
ett hyssjande pekfinger framför sina tunna läppar och
drog sedan med fingret över halsen. Död.”
Detta är scenen kring vilken romanen kretsar. Elsa
som i hemlighet behåller kalvens öra vågar inte, ens för
polisen, berätta vem det var hon såg och det är först

Elsa har en mamma, som inte är samisk.
Utanförskapet gör henne sårbar i familjen och släkten,
skapar ”taggtråd i luften”. Pappan däremot är same
med renskog, och hans föräldrar bor i huset intill.
Sonen Mattias ska ta över, eftersom det är så den
patriarkala tradition de tillhör ser ut. Lillasystern Elsa
är egentligen den som både vill och kan vara
renskötare. Men hon vet att det finns motstånd: ”Jag
vill inget hellre än det här men kommer förmodligen
aldrig att få rösträtt i samebyn.”
Elsa kämpar på många fronter, både inom och utom
sin familj. Hon står sina farföräldrar nära, kan deras
språk och förstår deras tankar och har fått hemliga,
samiska gåvor. Samtidigt är hon lojal med sin
mammas släkt, gillar sin roliga, snälla moster. Och
lider under decennier av motsättningarna, av hetsen i
skolan, slagsmålen, av hur de samiska barnen ständigt
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hånas. Själv är hon som skolflicka utanför i klassen,
sitter ensam vid ett bord i matsalen.
Hatet mot samerna – ”En död lapp är en bra lapp” –
vet inga gränser i denna roman. Övergreppen,
renplågeriet filmas med mobilkameror och sprids som
underhållning för att förnedra samerna och elda på
fiendskapen. Och så är det tjuvjakten. Slarvig tjuvjakt,
där man snabbt, för att inte bli påkommen, slaktar
renarna, tar de bästa bitarna och lämnar kvar inälvor,
klövar, slaktrester – ibland utan att lyckas dölja
spåren. Vilket inte spelar så stor roll eftersom polisen
är helt ointresserad och i stort sett aldrig bryr sig om
att utreda dessa brott.
”Stöld” tecknar ingen vacker bild av polisen, som inte
på minsta sätt skyddar samerna mot de ständiga
attackerna mot deras renar. Det händer att tv kommer
eller tidningarna skriver – i varje fall om det finns
tillräckligt skrämmande och bra bildmaterial.
Men i övrigt lämnas man ensamma med sina problem
och kämpar mot alltför starka krafter för att hålla sig

och sin näring vid liv. Klimatförändringarna till
exempel. Den pakt renskötarna en gång slutit med
naturen är inte längre giltig. ”Det kunde svänga från
minus trettio till plusgrader. Snö, regn, kyla och
vårvarma temperaturer om vartannat”, vilket i sin tur
innebär att vattnet på marken fryser till is, snön bildar
skare och renarna kan inte ta sig ner till betet.
Samtidigt tilltar självmorden bland de unga, samiska
männen. De ser ingen framtid, inte heller i denna
roman. Och det är svårt att hålla ihop äktenskapen,
med alla påfrestningar.
Romanen ”Stöld” har ett ovanligt driv och det är
imponerande att i över 400 sidor hålla i gång denna
skarpt samhällskritiska roman med en intensitet som
gör den helgjuten och stark.
Det Ann-Helén Laestadius här gör är bland annat att
hålla känslan för det samiska språket och samiska
föreställningsvärldar vid liv, sätter den i kontakt och
konflikt med den tid som pågår.
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Missa inte hennes skildring av misären och förfallet
hos den känslomässigt störde gampojken, mannen som
hatar samer. Missa över huvud taget inte den här
boken.
Maria Schottenius
maria.schottenius@dn.se
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kungen regerat. En video på aktionen spreds och
rektorn fick nyligen sparken.

03 Sara
Kristoffersson: Nej,
Vita havet på
Konstfack har inget
med rasism att göra

På Konstfack i Stockholm är det namnet på skolans
samlingsplats och utställningslokal som skapar
turbulens. Konstnärskollektivet Brown Island
uppfattar namnet Vita havet som förtryckande och
rasistiskt, kräver att det ändras och skrivs ut ur
historien. Sedan något år utreder skolan och tillika
myndigheten frågan.

Identitetspolitiska debatter skakar flera
konsthögskolor i Norden. Sara Kristoffersson,
som är professor på Konstfack och kritiker i
DN, kommenterar turbulensen kring namnet
Vita havet.
Det har varit stor dramatik på nordiska konsthögskolor
senaste året. I Oslo började det med ett fotografi av
Vanessa Beecroft, som pekades ut som sexistiskt och
rasistiskt av studenter och lärare. Efter en våldsam
debatt avgick rektorn. På Konstakademin i
Köpenhamn skruvades en gipsbyst av Fredrik V i
festsalen ner, kastades i kanalen och löstes upp.
Motiveringen var att Danmark hade kolonier när

Namnet tillkom i början av 1950-talet när skolan låg på
Mäster Samuelsgatan. Högst upp i huset fanns en
större lokal som emellanåt delades upp i mindre
ateljéer med hjälp av masonitväggar. För att släppa in
mer ljus revs väggarna och salen målades vit. Spontant
kallades lokalen för Vita havet, inte minst som en
republikansk blinkning till det största rummet i
Kungliga slottet med samma namn.
Tillfälligheter skapade alltså namnet som levt vidare,
har blivit en viktig del av Konstfacks historia och följt
med när verksamheten flyttat till Valhallavägen och
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sedan till Telefonplan. Det är med andra ord inte
knutet till en särskild plats utan traditionsbundet.
Något namnbyte har heller aldrig varit aktuellt. Till
nu.
Att diskutera vithetsnormen är självklart angeläget.
Det finns maktstrukturer och tankefigurer som måste
granskas och ifrågasättas. Men färgen i sig eller ordet
som sådant är knappast rasistiskt eller
normbejakande.
Färger är i hög grad sociala och kulturella
konstruktioner som saknar inneboende mening. Att
exempelvis rött representerar värme men även kärlek
och radikalism kan inte avläsas i ett lackmustest.
Betydelsen konstrueras utanför färgen, det vill säga i
ett samhälleligt sammanhang som definierar och ger
mening. Vit symboliserar ofta renhet, helighet och
oskuld men har också använts för att beteckna
kontrarevolutionärer. Ibland finns tydliga kopplingar
till rasism, exempelvis vit makt. Ibland handlar det om
konkreta beskrivningar. Snö är vit och det finns vita
kylskåp. Ganska många till och med.

Huruvida man ska riva statyer och minnesmärken som
associerar till rasism och kolonialism eller låta dem stå
kvar som monument över en förfluten tankevärld och
maktstruktur kan diskuteras. Namnet Vita havet på
Konstfack saknar emellertid helt och hållet
beröringsytor med rasism. I en föreställningsvärld där
vit per automatik står för rasism spelar det dock ingen
roll men kan få förödande konsekvenser. Betyder det
att man inte kan drömma om en vit jul? Och vad gör vi
med Beatles ”White album” och andra vita rum som
rockgruppen Creams klassiker ”White room”? Raderar
från låtlistan?
I identitetspolitiken har känslor företräde. Vi lever i ett
samhälle där ”kränkt” blivit ett mantra och
ängsligheten för att kränka banar väg för orimliga
eftergifter. Vithet är minströdd mark. Men för att
koppla ihop vithet med mer eller mindre dolda
maktstrukturer måste det kunna relateras till rasistiska
tänkesätt. När det gäller Vita havet är det inte möjligt
ens med livlig fantasi.
Sara Kristoffersson
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03 Så överlistar
kulturvärlden
pandemirestriktionern
a
Följ det brittiska exemplet och bemanna
vaccinationscentralerna med gungande
dansband, strama stråkkvartetter och fräsiga
jazzmusiker, skriver Sofia Nyblom.
Det måste vara veckans kupp; hur ledningen för
katedralen i Salisbury lyckats kringgå
pandemirestriktionerna genom att erbjuda kyrkan som
vaccinationscentral, samtidigt som organisterna
serverar musikalisk spis. Snacket på stan handlar inte
om ”har du fått sprutan?” utan ”har du varit på
orgelkonserten?”, meddelar New York Times. Och det
är ingen liten publik det handlar om: inte mindre än 1
200 personer får sin immunitet dubbelt boostad med

psalmer, folkvisor och populära music hall-trudelutter
– varje dag.
Samtidigt, på andra sidan Atlanten, har livescenerna i
USA, inklusive Broadway League och Live Nation, gått
samman i ett öppet brev till president Biden för att
erbjuda både teaterlokaler och personal till
vaccinationskampanjen. Resonemanget är lika logiskt
som det är smart: vem är bättre på att hantera stora
publikmängder på ett säkert och organiserat sätt – och
förfogar dessutom över väl ventilerade lokaler med en
stor uppsättning ingångar?
Det är inte de enda exemplen på hur kulturvärlden
vägrar låta trubbiga pandemirestriktioner hålla i
taktpinnen. Franska nationalbaletten dansar
”Svansjön” i ansiktsmask och glittrande kostymer
signerade modehuset Chanel på säsongsinvigningens
galaföreställning inför tom salong. Samtidigt har
France TV den 1 februari öppnat en tillfällig
kulturkanal, Culturebox, som ska sända och synliggöra
scenkonst och kultur i alla former, om det så är
barnteater, hiphop eller musettedragspel.
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Kulturminister Roselyn Bachelard öppnar plånboken
och har satt in fem miljoner euro, samtidigt som hon
skrivit om direktiven för de kommande tre månaderna
– med möjlig förlängning om pandemin kräver fortsatt
nedstängning.
Bra idé att ge kulturen ett skyltfönster – men ingen bra
lösning i längden tycker förstås det franska
branschfolket, som i stället propagerar för att återgå
till levande scenkonst så som vi känner den. Bland
annat genom att vidareutveckla höstens pilotstudier av
vilka förutsättningar som krävs för att garantera
smittfria evenemang. Filharmonin i Paris och Bayerska
statsoperan i München hör nämligen till de scener som
testat att spela antingen för en robot (i Paris) eller för
levande publik om max 500 (i München).
Man har tagit höjd för alla kända riskfaktorer, sörjt för
ordentlig ventilation, låtit hela publiken bära mask och
hålla avstånd – och kommit fram till att
smittspridningen är lika med noll, säger noll procent.
Det vore intressant att veta hur släktet epidemiologer
ser på forskningsrön av det slaget.

Längst av alla har ändå bandet Flaming Lips tagit
dilemmat för livebranschen: häromdagen gav man
världens första corona-säkra ”Spacebubble concert”.
Tänk bollhav, såpbubblor och en rejäl dos science
fiction när både artister och publik dansar och sjunger
omslutna av gigantiska plastbubblor, som dessutom
funkar fint som projiceringsyta för psykedeliska
belysningseffekter.
Personligen röstar jag för en återgång till separerade
loger, hattar med vida brätten och slöja, obligatoriska
handskar och rymliga klädesplagg som garanterar en
och en halv meters social distans även i dansens
virvlar. Men framför allt skulle jag vilja se
vårdcentralerna bemanna alla stängda scener och
kyrkor runtom i Sverige, och fördela vaccinet till
tonerna av ett gungande dansband, en stram
stråkkvartett eller till fräsig frijazz.
Sen, när vaccinet väl är mottaget, är det dags för
payback-time. Ett tack till alla kulturarbetare som
underhållit sina dansrutiner och tränat sina skalor och
monologer under ett förjävligt pandemiår. Och då,
mina vänner, förväntar vi oss en hejdundrande
kulturfest.
Sofia Nyblom
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03 Filosofisk jakt. Ulf Erikssons bok hade
varit bättre utan fiktiva
byggställningar
Ulf Eriksson
”Fönstret i parken”
Albert Bonniers Förlag, 200 sidor
När mina barn var i bilderboksåldern gav Sven
Nordqvist ut sin mäktiga Augustvinnare ”Var är min
syster?” (2007), där läsaren via en rad sprängfyllda
tablåer kan följa hur Lillebror letar efter sin älskade
familjemedlem. Det finns något av Hieronymus Boschs
eller Pieter Bruegel (den äldres) uppfinningsrikedom i
Nordqvists bilder, som gör att man aldrig riktigt kan
tömma dem på innehåll. Det finns alltid något nytt att
upptäcka.

Jag kommer att tänka på ”Var är min syster?” när jag
läser Ulf Erikssons nya bok, där huvudpersonen Max
befinner sig i ett New York där årstiderna växlar och
där han, som i en dröm, letar efter sin skolförälskelse
Joo. Hela tiden tycks hon dyka upp i ögonvrån men
försvinna lika snabbt i folkmängden.
Här handlar det inte om två figurer på äventyr i stora
världen, utan snarare om hur tiden får det förflutna att
blekna, så att det till slut blir som att jaga sin egen
skugga. Det finns en träffande bild i början av romanen
av hur det går till när man tappar kontakten med en
människa. Man kan plötsligt mötas i en hiss men inte
längre känna varandra:
”Det är förresten en labyrint med genomskinliga
väggar, tidens, där man kan hamna mycket nära
varandra utan att därför kunna kontakta den andra.”
Eriksson är en produktiv författare – bara sedan 2010
har han gett ut nio böcker. 2018 nominerades han till
Augustpriset för diktsamlingen ”Skalornas förråd”.
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”Fönstret i parken” marknadsförs som sista delen i en
trilogi av ”filosofiska romaner”, men det betyder inte
att det finns en kontinuitet på följetongsnivå. Den förra
delen, ”Kortfattad besvärjelse av en taxichaufför” från
2012, har nog mest gemensamt med ”Fönstret i
parken” vad gäller den filosofiska ansatsen.
Det är som att Eriksson ber läsaren stanna upp och
titta på alla detaljer. Bokens äldre man, Max, har just
en sådan ”seismografisk känslighet”. Han jobbar som
biträde i en järnaffär och har nyligen fått nycklarna till
sin försvunna väns lägenhet. Vännen Angel är en
spränglärd humanist som en gång i tiden föreläst runt
om i världen. Nu sörjer Max sin vän och deras lärda
samtal. Samtidigt spanar han efter Joo, som han under
sina promenader på stadens gator tycks se i ansiktet på
kvinnor han möter.
Det är inte mycket till handling, snarare får man nog
välja infallsvinkeln att ”Fönstret i parken” är ett slags
språkligt spänstig aforismsamling, som här:

”Likväl kan det i stället mycket väl vara så att man
spelar sitt livs verkligt viktiga roller i egenskap av
bifigur i andras liv.”
Eller, på samma uppslag: ”Exempelvis en
promenadväg som fortsätter in i parken kan, genom att
vara sluttande, ge en känsla av att man befinner sig
högt uppe.”
Varje kapitel inleds med en beskrivning av en teckning,
som sedan mynnar ut i själva historien, som om
Eriksson vill säga att berättelsen både pågår och
avslutats samtidigt. Min misstanke är att vi inte hade
behövt själva ramhandlingen om Max; jag hade hellre
läst den här texten utan de fiktiva byggställningarna.
Här finns massor av intressanta referenser till
litteratur och kultur, och en underfundig humor, men
nu blir det intertextuella pusslet lite väl invecklat. Om
man jämför med en teckning – vilket Eriksson själv gör
– har den informationstäta texten ett handikapp i det
att informationen inte är överskådlig. Det blir lätt
undanglidande, ungefär som Max minnen av sitt eget
liv.
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På ett ställe frågar sig texten om allt detta inte gick att
säga enklare. Svaret är ungefär: jo, men hur ska man
då säga allt detta?
Jag sa ju att det var filosofiskt.
Philip Teir
philip.teir@gmail.com
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03 Pandemin väcker
forskarlusten
Hon är framtidsforskaren som drivs av
nyfikenhet och som själv vill kunna styra sitt
arbete. Nu tar Bi Puranen klivet in i
”sjuttioplus-fasen”, men tänker inte
pensionera sig.
Bi Puranen zoomar vant från sitt hem på Färingsö
utanför Stockholm. På spisen puttrar buljongen till en
vietnamesisk pho-soppa och hunden Toke ligger och
väntar på sin promenad. Huset är tillräckligt stort för
att Bi och maken inte ska behöva trampa varandra på
tårna nu när de båda arbetar hemifrån. För att vara ett
hushåll i coronakarantän tycks tillvaron ovanligt
dräglig.
För Bi Puranen är det på många sätt spännande tider
just nu. Hon, som en gång doktorerade i
bekämpningen av tuberkulos, ser stora likheter mellan
samhällets pandemihantering nu och då.

– Det är så kolossalt mycket som går igen – tvätta
händerna, inte hosta rakt ut, hålla avstånd, tänka på
hygien, behovet av frisk luft och solsken och att om
möjligt jobba hemifrån. Det är som en blåkopia av hur
man tänkte under tuberkulosens härjningar.
Bi Puranen är generalsekreterare för världens största
medborgarundersökning, World values survey, och
forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier.
Hennes perspektiv på frågor stannar varken vid nuet
eller vid Sveriges gränser, och hon ser olika
infallsvinklar på varje spörsmål.
Således talar hon inte om coronapandemin enbart som
en fråga om smittbekämpning. Hon tar också upp
priset för bekämpningen: barn som missar
skolundervisning på grund av nedstängningar, ökat
antal tonårsgraviditeter när leveranser av
preventivmedel försenas till afrikanska stater och ökad
smittspridning i fattiga områden där stängda
arbetsplatser möter trångboddhet.
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– Det finns mängder av samhällsaspekter av en
pandemi, och det intresserar mig mycket.
Bi Puranen har levt och arbetat med värderingar i hela
sitt vuxna liv. 22 år ung blev hon chef för den
demografiska databasen i Haparanda och ledde arbetet
med att digitalisera kyrkböckerna med demografisk
information från 1750-talet och framåt.
Hon gjorde senare en så kallad post-doc vid Institutet
för hälsoekonomiska studier i Lund och London school
of economics, och har haft en professur i
framtidsstudier och kommunikationsstrategier vid
Theseus-institutet i Frankrike. Det är en imponerande
akademisk karriär, men karriärist vill hon inte se sig
som.
– Jag har aldrig gjort karriär, om man med det menar
positioner och sådant där. Det har jag aldrig brytt mig
om faktiskt. Det är mer innehållet som är det viktiga.
Att gå in i projekt som är definierade av andra är så
sårbart, då saknar man egna styrmöjligheter.

Det är kanske en förklaring till varför hon ofta har haft
ledande positioner. Ett annat svar på vad som leder
henne i yrkeslivet är nyfikenheten. Värderingar och
normer och hur de förändras är ett av hennes stora
intressen. När teknikutveckling möter mänskligt
engagemang sker framsteg. Och ibland kan enkla
uppfinningar revolutionera livsvillkoren för många.
– Min gamle vän Hans Rosling, som jag saknar
mycket, brukade prata om betydelsen av cykeln och
tvättmaskinen. Nere på den där nivån, där man kan se
hur människor får det bättre, det känner jag glädje
över. Att kunna kommunicera om och vara med som
en liten del i den utvecklingen, det gör mig glad.
Att fylla 70 skulle för somliga innebära en
pensionärstillvaro, men någon sådan ingår inte i Bi
Puranens planer. Genom sitt arbete har hon bättre koll
än de flesta på vad som utmärker svenskarna, och ett
mindre tilltalande drag är just synen på äldre som en
relativt oviktig grupp i samhället. Eller för att uttrycka
det på forskarspråk: I Sverige har människor över 70
år en låg social positionering.
861

– Jag går ju in i det stadiet nu, formellt sett. Och det är
en viktig milstolpe jämfört med tidigare åldrar just för
att sjuttioplussarna har tilldelats den här statusen
också inom forskningen, säger Bi.
Hennes fritidssysslor är för övrigt lätta att para ihop
med jobbet. Utöver handarbete och matlagning är hon
förtjust i att odla.
– Det passar så väldigt bra ihop med den akademiska
forskningen. När marken är frusen och stilla, då
skriver man, och när våren kommer och det börjar
spira, då kan man byta fokus till odlandet. Cykliciteten
gör att det blir spännande på alla fronter.
Malin Eijde TT
Bi Puranen
Gratuleras till: Fyller 70 år den 4 februari.
Bor: Stockholms innerstad och Färingsö.

Familj: Maken Peter, vuxna barnen Anders, Frej och
Nike, och barnbarnen Alvin och Ida. Samt Toke, en
flatcoated retreiver.
Gör: Docent i ekonomisk historia. Generalsekreterare
för det globala forskarnätverket World values survey
och forskningsledare på Institutet för framtidsstudier.
Om att fylla 70: ”Kroppen blir mer skör, man får vara
försiktigare och mer rädd om hälsan. Än har jag inte
märkt av det där, men jag vet ju att det kommer.”
Så firar jag: ”Det sköter familjen, och jag hör hur de
smusslar och har sig, men vad de har tänkt sig vet jag
inte.”
Läser: ”The secret garden” av Frances Hodgson
Burnett.
Stör mig på: ”Att vi inte tar coronapandemin på nog
stort allvar.”
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04 Så blev
Skolplattformen en itkatastrof. ”Det sämsta
system jag har sett.”
Stockholms stads utskällda system
Skolplattformen har kostat hundratals
miljoner och tagit år att utveckla.
Nu kan DN berätta om nya larm: Inför 2021
pekas Skolplattformens brister ut som ett stort
riskområde för skolverksamheten, enligt
kommunens eget dokument.
Det här är historien om Stockholms mest
skandalomsusade it-satsning.
Det har gått drygt två och ett halvt år sedan
Stockholms stad lanserade Skolplattformen, den
enorma satsningen på ett sammanhållet it-system för
skolan. Systemet har fått massiv kritik, inte minst på

sociala medier. ”Den är så fruktansvärt genomusel. Jag
saknar ord för den frustration som den utsätter oss
föräldrar för”, skriver en användare.
Företrädare för kommunen beskriver problemen som
mindre nu än när plattformen var ny. Ändå ger ett nytt
dokument till utbildningsnämnden, som DN har tagit
del av, en allvarlig bild: 52 risker har listats inför året,
rankade efter hur allvarliga de är. Där nämns
lärarbrist, att krisplaner kan saknas och felaktiga
löneutbetalningar.
Men inget klassas värre än Skolplattformen.
Att it-tekniker tvingas ägna sig åt ”fortsatt problemoch incidenthantering i stället för utveckling av
Skolplattformen” bedöms som mycket sannolikt, en
fyra på stadens femgradiga skala. Konsekvensen av det
klassas som ”mycket allvarlig” – fem av fem, vilket
ingen annan risk får. En källa beskriver det som
ständiga ”brandkårsutryckningar”.
I somras slog en extern granskning fast att en osund
kultur hade präglat det sex år långa projektet med att
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ta fram Skolplattformen. Dokumentationen var dålig
och risker tonades ner, eftersom det fanns ”en oro för
att det skulle kunna påverka projektmedarbetares
karriärer”.

annonser: ”Digitala verktyg utvecklar lärandet”, löd en
rubrik. Där talade hon om ”en kravställning som
verkligen bygger för framtiden” och hur staden ”har
lyssnat på användare och elever”.

Men problemen började långt tidigare. DN har gått
igenom protokoll, granskningar och pratat med källor
med insyn. Redan flera år innan lanseringen fanns
tydliga varningssignaler om att Skolplattformen var på
väg mot en katastrof.

Huvudstadens skolor skulle få ett system i världsklass,
och då fick det kosta: Sammanlagt 695 miljoner kronor
avsattes. Förberedelserna hade pågått sedan 2012. När
bland andra Tieto nu hade vunnit kontraktet var
arbetet på banan. Utåt kvarstod den positiva bilden,
men protokoll från projektets styrgrupp visar ett
projekt som snart drogs med stora problem.

Ändå fortsatte man, allt för att hålla budget och
tidsramar. Löften om vad plattformen skulle göra för
föräldrar, elever och lärare hade skapat höga
förväntningar.
○○○
– Verktyget är det mest avancerade som finns just nu,
och ett unikt projekt i Europa.
Året var 2015 och Ann Hellenius, då stadens itdirektör, lyfte skolprojektet till skyarna. Tillsammans
med it-konsultbolaget Tieto gick hon ut i stora

○○○
En eftermiddag i juni 2016 samlades styrgruppen för
Skolplattformen, med flera av de högsta
tjänstemännen från kommunen. Ordförande var
utbildningsdirektör Tony Mufic, med fanns också itdirektören Ann Hellenius.
Projektet var i ett kritiskt skede: Samarbetet med
norska Itslearning, en av de viktigaste leverantörerna,
fungerade inte bra.
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På mötet talades det om ett ”omtag”, men också om att
avbryta kontraktet. Staden övervägde till och med att
kräva ekonomisk ersättning. I protokollet syns hur
styrgruppen kritiserade att problemen med
leverantören lyftes först nu, flera år in i projektet.
Men det är efter mötet situationen blir märklig. Flera
personer inkommer med synpunkter där de
ifrågasätter vad som egentligen hade beslutats. ”Vi
beslutade i alla fall INTE vid detta möte om att avbryta
med Itslearning”, skrev stadsdelsdirektören från
Kungsholmen, Ann Christine Jenvén. Enligt henne
hade Tony Mufic ändå hävdat det i ett brev till
stadsdelsdirektörerna.
”Min bild är att vi inte beslutade att inte förlänga
avtalet”, skrev Johanna Engman, dåvarande
stadsdelsdirektör, som senare skulle bli it-direktör för
staden. ”Vi gick direkt till beslut och jag begärde ordet
och sa att jag inte tyckte jag hade tillräckligt med
underlag”, fortsatte hon. (Senare skulle
revisionsfirman PWC uppge att inte ens de kunde få

grepp om hur mycket Itslearning hade kostat, men
någonstans mellan 17 och 31 miljoner kronor.)
Just som Skolplattformen skulle färdigställas var det
svårt att få grepp om vad som hände. Vem skulle bygga
modulerna, vem skulle kastas ut och vem beslutade
egentligen vad?
Mötet den där junidagen, som hölls i konferensrummet
Eftertanken, avslutades 16.00.
Det var en föraning om följande möten: På mötet i
augusti varnades det för otydlig ekonomisk
rapportering och för att projektet var ”i händerna på
konsulter”. Projektledare byttes flera gånger. I mitten
av 2016 kom larm om att projektet var
underfinansierat. På ett annat möte lyftes frågan om
det fanns planer för att Skolplattformen ska fungera i
mobilen. Projektledaren svarade att ”man inte riktigt
kommit så långt”.
Vid det efterföljande styrgruppsmötet är tonen en
annan än i löftena om ”ett unikt projekt i Europa” och
att lyssna på elever: ”Utbildningsdirektören
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konstaterade att oavsett vilken lösning som väljs
kommer det alltid vara några som är missnöjda”,
antecknades.

vem”. PWC skriver också att ”projektet beskrivs som
icke transparent både nedifrån och upp samt uppifrån
och ner”.

○○○

En arbetsgrupp uppgavs existera, men ”utan tydlig
koppling till projektet och det är oklart i vilket syfte
den finns, vilka som ingår, när den ska konsulteras och
vilka mandat den har”.

I juli 2016, fyra år in i projektet, inledde
revisionsfirman PWC en extern granskning. DN har
tagit del av rapporten, vars innehåll inte tidigare har
rapporterats offentligt. Budskapet kan inte beskrivas
som annat än en totalsågning.

Att bristerna var så omfattande, fyra år in i projektet,
gavs flera möjliga förklaringar. PWC skriver att
projektet inledningsvis drevs till 80 procent av
konsulter. Företagen som sålde systemen ”har kunnat
driva utvecklingen i den riktning de velat och konsulter
har kanske inte stadens bästa för ögonen”, enligt
vittnesmål i rapporten. De säger också att ”konsulter
har sålt in fler resurser från den egna firman utan
egentlig möjlighet från staden att påverka”.

Problemen under 2016 visade sig vara resultatet av
flera års bristande styrning. Projektplanen hade inte
uppdaterats på två år. Ingen ekonomiuppföljning
kunde hittas. Viktiga planer saknades och flera
beslutsunderlag, avtal och styrande dokument hade
varken datum eller författare.
Revisioner är inte kända för att använda ett fylligt
språk, men allvaret skiner igenom. PWC skriver att
projektet Skolplattform Stockholm ”har tappat greppet
om vilka krav som upphandlats, vilka som tillkommit,
vilka som godkänts samt vilka beslut som fattats och av

En av konsulterna, från företaget Gartner, fakturerade
staden 2 362,50 kronor per timme och uppgav att han
arbetat mer än 190 timmar i månaden vid åtta
tillfällen, vilket DN tidigare har rapporterat om.
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I mitten av 2016 låg projektet, enligt protokollen,
omkring 180 miljoner kronor back. Samtidigt hade
man inte kommit så långt som planerat.

År 2018 hade Skolplattformen lanserats. Signalerna
var positiva – staden hade gjort en glad, tecknad film
på Youtube som alla föräldrar uppmanades se.

Flera projektmedarbetare har i efterhand berättat att
det krisartade läget, tillsammans med PWC-rapporten
var avgörande för att Skolplattformen snart försattes i
ett slags tvångsförvaltning. Bort från
utbildningsförvaltningen, till mer centrala
stadsledningskontoret. Akuta besparingsåtgärder
vidtogs: Antalet konsulter minskades och en
kostnadsgräns sattes för resten av projektet.

På något sätt hade budgeten trots allt hållits, men det
hade skett till ett pris: Systemet fick massiv kritik av
både föräldrar och lärare. Det var långsamt, delar
hängde inte ihop och hela systemet krävde avancerade
operationer för enkla saker som att hitta sitt barns
schema.

Den som läser styrgruppens protokoll från
nästkommande år kan få en ljusare bild. I juni 2017
står det att styrgruppen ”var eniga i att det känns som
projektledaren och projektet har bra kontroll på vad
som fungerar, vilka risker som finns och vilka åtgärder
som behöver vidtas.”
○○○

– Det sämsta system jag har sett. Och jag har sett en
hel del usla system.
Så beskriver Måns Jonasson Skolplattformen. Han har
själv bakgrund som programmerare, men
Skolplattformen möter han som förälder.
– Jag vet ännu mindre nu hur det går för barnen i
skolan än innan det infördes. Förr mejlade lärarna. Då
kom det åtminstone fram. Nu har vissa föräldrar bildat
Facebookgrupper där de kommunicerade istället. ”Är
det någon som vet vad det blir för lunch i morgon”, kan
någon fråga.
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Som tekniker nöjde han sig inte med att konstatera att
systemet fungerade dåligt. En morgon i augusti 2019
bestämde han sig för att undersöka varför. Han
använde ett tekniskt verktyg som lät honom se exakt
hur Skolplattformen kommunicerade med servern i
bakgrunden, medan han klickade sig runt. På så sätt
hoppades han kunna upptäcka vilken del som fick det
att fungera så förtvivlat långsamt. Samtidigt
rapporterade han vad han såg till sina följare på
Twitter.
Han såg att varje gång Skolplattformen hämtade
uppgifter, skickades en siffra som tycktes identifiera
vilken elev det rörde. I det här fallet ett av hans barn.
– Så jag testade att byta siffran och … Plötsligt kom jag
åt allt, för en helt annan elev. Betyg, omdömen,
personuppgifter. Jag kunde komma åt alla uppgifter
om vem som helst, även lärare. Senare fick jag veta att
det också gällde de med skyddade personuppgifter,
säger Måns Jonasson.

Han skapade ett enkelt program, som ett test. Snabbt
hade det kommit åt ett 50-tal elevers uppgifter.
– På ett dygn eller så hade jag kunnat ladda hem allt i
systemet. Men jag avbröt det och sparade inget.
Måns Jonasson anmälde säkerhetshålet till staden,
men samtidigt twittrade han ut vad han såg till sina
förbluffade följare. För det har han fått viss kritik.
– Om jag skulle ha gjort om det så skulle jag bara ha
anmält det. Men samtidigt är jag säker på att det inte
hade fått samma genomslag. Jag vet att brister har
anmälts förr, utan att de har åtgärdats.
Inom ett par timmar hade staden reagerat. Stora delar
av Skolplattformen stängdes akut. Flera delar kunde
inte startas igen på lång tid.
Datainspektionen tog sig an frågan. Kritiken blev
dräpande: Skyddade personuppgifter läckte, slog
myndigheten fast och anklagade
utbildningsförvaltningen för att ha misskött
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säkerhetsarbetet. Som straff tvingades staden betala
fyra miljoner kronor.

delen av projektet i olika roller. I protokollen framgår
det att hon haft invändningar under projektets gång.

○○○

– Det satt ju inte ens med en ekonom på mötena, om
man säger så, berättar hon om tiden i projektet fram
till senare delen av 2016.

När den senaste externa granskningen, utförd av
konsultbolaget Ramboll, kom i somras blev den ett
kvitto på allt som hade gått fel med Skolplattformen.
Bland annat framkom att det är oklart i vilken
utsträckning projektet följde PWC:s
rekommendationer i den stora granskningen flera år
tidigare.
Problem som hade växt sig allvarliga flera år innan
lanseringen tycks ha varit avgörande tycks ha varit
avgörande för att projektet gick så snett: När en
leverantör då hastigt avvecklades hade mycket tid
redan gått. Men tidsplanen och budgeten låg fast.
Projektet kunde inte lansera mitt i ett läsår och
terminsstarten 2018 kom allt närmare.
Lena Holmdahl är sedan 2017 stadens
utbildningsdirektör, men har varit delaktig i större

Efter att Skolplattformen flyttades från
utbildningsförvaltningen berättar hon att kraven på att
hålla budget blev hårda. Projektet hade heller inte
kommit så långt som planerat, men tidsramen låg fast,
något hon i dag är kritisk mot.
– I den sista delen drev man på för fort. Man var mer
mån om att projektet skulle bli klart i tid än att
verkligen säkerställa att allt var gjort, säger Lena
Holmdahl.
På frågan om vad hon kunnat göra annorlunda för att
slutprodukten skulle bli bättre säger hon att systemet
borde ha testats mer före lansering.
– Den delen skulle jag bevakat än mer, att den var
säkerställd.
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Använde ni skattebetalarnas pengar på bästa möjliga
sätt under det här projektet?
– Jag tycker att det har varit alldeles för mycket pengar
som har lagts på konsulter.
Skolplattformens misslyckande bedöms ha lämnat spår
på Stockholms skolor. Enligt en granskning från
stadsrevisionen 2020 har utbildningsnämnden, när det
gäller digitala verktyg i undervisningen, inte säkerställt
en likvärdig grundskola. Arbetet med de digitala
verktygen bedöms inte ha prioriterats i tillräcklig
utsträckning, bland annat på grund av svårigheterna
med implementeringen av Skolplattformen.
Enligt Lena Holmdahl får hon färre klagomål nu. För
den som använder Skolplattformen rätt fungerar den,
säger hon. I dag vore det enligt henne inte ekonomiskt
försvarbart att varken skrota systemet eller driva
nyutveckling. I stället inväntar staden att avtal med
leverantörerna löper ut, för att då ta nya beslut.

Tidigare it-direktören Ann Hellenius och
utbildningsdirektören Tony Mufic, ansvariga i
projektets tidiga fas, har lämnat Stockholms stad. Båda
avböjer intervju.
○○○
I frustration över Skolplattformen har en grupp
föräldrar skapat den ironiskt döpta Facebookgruppen
”Vi som älskar $kolplattformen”. Några av
medlemmarna visade sig vara programmerare och tog
saken i egna händer. De utvecklade en egen app, utan
stöd eller ens tillåtelse från Stockholms stad. Den
hämtar information från Skolplattformen men
presenterar den på ett sätt som ska fungera bättre.
Appen är nu färdig och ska släppas snart.
Christian Landgren är en av initiativtagarna. Först ville
han bara skapa en app för att själv slippa logga in på
Skolplattformen. Men fler visade sig vara intresserade.

Tills dess får skolorna leva med det system de har.
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– Det kryper i kroppen på mig varje gång jag använder
Skolplattformen. Den är ett så tydligt exempel på hur
det går fel med digitalisering i det offentliga, säger han.
Amanda Lindholm
amanda.lindholm@dn.se
Linus Larsson
linus.larsson@dn.se
BAKGRUND. SKOLPLATTFORMEN

Projektet att ta fram it-lösningen inleddes 2012 och
omfattade 177 skolor och 600 förskolor med
knappt 400 000 användare.
Syftet var att införa administrativa och pedagogiska itlösningar för förskola, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.
Skolplattformen skulle minska pedagogers
administrativa börda, effektivisera skolverksamhetens
administration och öka elevernas lärare. Systemet

lanserades 2018 och projektet avslutades formellt i
december 2019.
Finansiering för Skolplattformen beslutades vid två
tillfällen i fullmäktige, 2013 och 2015 om sammanlagt
695 miljoner kronor. När projektet avslutades uppgavs
slutsumman till 675 miljoner kronor.
Flera granskningar har slagit fast att projektet har
brustit i dokumentation och att det är svårt att spåra
kostnader och beslut kring dessa. Ingen övergripande
granskning av projektets ekonomi har gjorts.
Lägger man samman utvecklingskostnad med årliga
driftkostnader, ser man att över en miljard har gått till
it-systemet. 2018 kostade driften 158,5 miljoner,
därefter omkring 120 miljoner kronor per år. Summa:
1,076 miljarder kronor, fram till och med år 2020.
De system som Skolplattformen ersatte kostade enligt
Stockholms stad 72 miljoner kronor per år.
Källa: Stockholms stad
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04 Frida Karlsson
dementerar uppgifter
om överträning
Frida Karlsson förnekar uppgifterna om att
hon skulle vara övertränad inför skid-VM.
– Övertränad är ett sånt dramatiskt ord. Då
orkar man inte mycket, säger hon till DN efter
ett träningspass hemma i Sollefteå.
Medieuppgifterna om att Frida Karlsson skulle vara
övertränad fick liv efter hennes besvikelse i Falun och
att hon inte är med i kommande helgs sprinttävlingar i
Ulricehamn.
Men Ulricehamn har inte funnits i Karlssons VM-plan
och med några dagars distans till loppen i Falun säger
hennes personlige tränare Per Nilsson:

– Frida var inte i slag och hade kanske hoppats på mer
i Falun. Men hon var ändå bara tio sekunder från att
vinna.
– Det är bättre att vara tio sekunder efter där än att
flyga fram i Falun när det är fyra veckor kvar till VM.
DN träffar Per Nilsson vid skidstadion på
Hallstaberget. Frida Karlsson är på ingång. Hon ska
snart ut i den lika kalla som klara onsdagsmorgonen.
Frida Karlsson fick inte träna och tävla när hon inte
klarat landslagets hälsotester i början av förra
säsongen. Därför är ämnet känsligt.
– Det är ingen (i landslaget) som har sagt något om
överträning nu. För Frida är det ordet väldigt negativt
laddat, så det där blev tråkigt, säger Nilsson om
medieuppgifterna.
Frida Karlsson dyker upp och innan hon åker iväg
mellan snötyngda granar säger hon:
– Jag ska bara ta ett lugnt distanspass i dag.
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Vad tänker du på under ett sånt långt, lugnt pass?
– I dag kommer jag nog att tänka på tekniken. Jag ska
försöka tänka på att hitta rätt känsla i den.
När hon en timme och 45 minuter senare kommer
tillbaka med is i håret ger hon sin syn på uppgifterna
att hon skulle vara övertränad tre veckor före VM i
Tyskland.
– Övertränad är ett sånt dramatiskt ord, jag tycker att
det är dåligt att använda det. Då orkar man inte
mycket.
– Belastad till och från skulle jag absolut kunna säga
att jag är men det hör till i planen inför VM. Ibland
måste man vara mer belastad för att kunna ha den där
formtoppen sedan.
Bakgrunden till att uppgifterna kom igång var att Frida
Karlsson skadade sig under Tour de Ski. Hon föll och
slog sig när hon skulle göra så kallade chins i en
dörrkarm på hotellrummet.
Efter det kunde hon inte träna som vanligt.

– Just med tanke på skadan som jag drog på mig så
fick jag ändra lite i träningen, säger Frida Karlsson. Jag
fick köra mer med benskejt än vanligt, så lokalt i
kroppen blev det mer påfrestning. Men överträning är
något annat.
Redan innan Frida har kommit till skidstadion har Per
Nilsson förklarat.
– Eftersom hon inte kunde träna som vanligt efter
skadan fick hon springa på rullband och åka skidor
utan stavar. Hon blev lite mer belastad i vissa muskler
än vad vi hade trott. Det får jag ta på mig lite som
tränare. Men det är väldig skillnad när snön är så här,
än om det bara är minus ett, säger Nilsson och drar
med skidan i den stenhårt kärva snön.
Vad tänkte du när du hörde talas om ”chins-skadan”
under touren?
– Först tänkte jag att det var klantigt. Men det händer
grejer kring Frida, det är inget snack om det. Hon är
ett naturbarn och har alltid varit i farten. Det går inte
att ta bort den personligheten. Hon kommer alltid att
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vara aktiv. Det är det som gjort att hon blivit så bra,
sen får hon lära sig av misstagen när hon är den typen
av människa.
Nu ska Per Nilsson försöka att få henne att träna
”lagom” inför VM.
– Absolut. Frida behöver aldrig pushas på, det är mer
att hon behöver bromsas.
– Hennes drivkraft är så stor. Hon är vid 21 år en
otroligt smart och intelligent kvinna. Men samtidigt,
det där drivet hon har, det slår över ibland. Viljan att
bli bäst, göra det lilla extra. Det kommer att vara en
evig fråga när man jobbar med Frida att hitta den där
optimala dosen för att få en utveckling.

– Hon har flera gånger varit duktig på att komma
tillbaka. Ibland har det varit ofrivilligt. Inför VM i
Seefeld (2019) missade hon SM i Sundsvall när hon var
sjuk i luftrören och i stället fick några lugna veckor in
mot VM. Det var samma sak inför junior-VM, hon var
lite sjuk så att hon fick ta det lugnt. Det verkar vara ett
koncept som passar henne.
Johan Esk
johan.esk@dn.se

– Tittar man på totalbelastningen av hennes träning så
vill jag lite mindre än vad hon vill. Jag tror att det
optimala är lite mindre, hon tror att det är lite mer.
Att Frida Karlsson tvingas bromsa upp inför VM tror
inte hennes tränare Per Nilsson är negativt.
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04 Ett år till vinter-OS
– här är Sveriges 20
största hopp
Den närmaste månaden väntar VM för
skidåkare, skidskyttar och skridskoåkare.
Samtidigt är det bara ett år kvar till nästa års
stora höjdpunkt: vinter-OS i Peking. Den 4
februari 2022 inleds spelen i Kina. Här rankar
DN-sporten Sveriges 20 största medaljhopp –
ett år före OS-invigningen.
1. Sprintstafett, längdskidor, damer
Klassisk stil
Det här är kanske Sveriges största chans att ta hem ett
OS-guld. Linn Svahn är given och allt tyder på att hon
åker andrasträckan, om det blir Maja Dahlqvist eller
Jonna Sundling som får chansen att inleda återstår att
se.

2. Linn Svahn, längdskidor
Sprint fri stil
21-åringen från Lycksele har den här säsongen fortsatt
att visa vilken kapacitet hon har i sprint; hon är snabb,
explosiv och taktiskt tuff. Av de sprinttävlingar hon
ställt upp i den här vintern har hon vunnit samtliga: tre
i klassisk stil och en i fri stil.
3. Hanna Öberg, skidskytte
Sprint, ev jaktstart, distans, masstart
I OS 2018 stod Öberg för en av Sveriges största
guldskrällar. Nu tillhör 25-åringen skidskyttevärldens
främsta stjärnor. Totaltrea i världscupen inför vinterns
VM. Där, precis som i OS nästa år, har hon guldchans i
alla lopp.
4. Lag Anna Hasselborg, curling
OS-ettan från 2018 har även vunnit två VM-silver, två
EM-guld och två EM-silver. Utsågs nyligen till Årets
lag på Idrottsgalan och inledde 2020 med att skriva
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historia som första damlag att vinna tre raka grand
slam-titlar. EM och VM ställdes sedan in.

laget stod bland annat som vinnare i Baden Masters i
augusti.

5. Stafett, längdskidor, damer

8. Tre Kronor, ishockey

Ebba Andersson, Frida Karlsson och Linn Svahn känns
som en rätt given trio i ett lag som ska kunna rubba
Norge. Frågan om vem som tar hem den sista platsen
är betydligt mer öppen. Kan Charlotte Kalla komma
tillbaka?

De sista dokumenten är inte underskrivna, men allt
talar för att det för första gången sedan 2014 blir en
OS-turnering med NHL-spelare. I så fall har Sverige ett
ruggigt starkt lag, tänk bara Victor Hedman och Erik
Karlsson som ett av backparen.

6. Stafett, skidskytte, damer

9. Sven Thorgren, snowboard

OS-silver 2018 och VM-silver 2019. I VM i fjol sköt
Hanna Öberg bort guld och medalj, men i vinter har
laget – som snurrat runt på fem vassa namn i olika
ordning – ett facit som 1–3–3–7 när svenskt
damskidskytte är starkare än någonsin.

Slopestyle, big air

7. Lag Niklas Edin, curling
Skipper Niklas Edin har en lång medaljlista på sitt cv
med bland annat sex EM-guld och fyra VM-guld, men i
Pyeongchang fick hans lag lämna spelen med en
silverpeng. Många stora tävlingar ställdes in 2020 men

Tog silver i big air i X-games i söndags. På pallen i big
air också i världscuppremiären i januari liksom i OStestet i Peking förra säsongen. Har dubbla chanser då
han även tävlar i slopestyle. Jagar OS-revansch från
2018, då han stoppades av skador.
10. Ebba Andersson, längdskidor
Skiathlon, 10 km klassisk stil, 30 km fri stil masstart
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Har visat att hon är en åkare för prispallen. I skiathlon
och tremilen har hon stora chanser att blanda sig i
toppstriden, förhoppningar finns även vad gäller
tiokilometersloppet.
11. Nils van der Poel, skridsko
5 000 meter, 10 000 meter
Ingen har åkt 10 000 meter snabbare än van der Poel
under 2021. Plötsligt har han slagit sig in bland de
åkare som nämns som medaljkandidater i OS, bland
nederländska stjärnor som Patrick Roest, Jorrit
Bergsma och fyrfaldiga OS-ettan Sven Kramer.
12. Frida Karlsson, längdskidor
Skiathlon, 10 km klassisk stil, 30 km fri stil masstart
Skadan hon ådrog sig under Tour de ski har ställt till
det den här säsongen. Men en skadefri Karlsson i form
har medaljchanser i skiathlon, på tio kilometer och den
avslutande tremilen som kanske är hennes största
medaljchans.

13. Maja Dahlqvist, längdskidor
Sprint fri stil
Det är i sprint som Dahlqvist kan slå till. I individuella
sprinten är hon ett av de starkaste medaljhoppen. Att
OS-sprinten går i fri stil passar Dahlqvist bra. Sju av
hennes elva pallplatser i sprint i världscupen har
kommit i fri stil.
14. Stafett, skidskytte herrar
Det kan bli succé – eller fiasko. OS-guld 2018 med
Fredrik Lindström i laget. Därefter två VM utanför
pallen, innan man i vinter varit 2:a, 1:a, 7:a och 15:e.
Svaga länken både senast och i VM 2020: Peppe
Femling på första sträckan. Håller skyttet?
15. Sebastian Samuelsson, skidskytte
Sprint, ev jaktstart, masstart
2018 års ”Silver-Sebbe” tog i december sin första
individuella världscupseger. Sexa i totala världscupen.
Störst chanser i sprint, i en eventuell jaktstart och
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masstart. För distansmedalj krävs högst troligt fyra
nollor, något han aldrig lyckats med.
16. Henrik Harlaut, freeskiing
Slopestyle, big air
Inga pallplatser i vinterns få världscuptävlingar och
ingen medalj i OS-grenarna i förra veckans X-games.
Vann dock ”showgrenen” knuckle huck i X-games
vilket innebar åttonde guldet i prestigetävlingen där
han redan var bästa skidåkare genom tiderna.

Svenskt skidskytte är urstarkt. Men många nationer
kan ställa två bra herrar och två bra damer på start.
Faktum är att Sverige inte tagit en mästerskapsmedalj i
grenen sedan 2010 (VM-brons). Singelmixedstafetten,
med bara två åkare, är ingen OS-gren.
19. Anna Swenn-Larsson, alpint (slalom)

17. Elvira Öberg, skidskytte

En gruppkarantän, ett positivt covid-19-test och
därefter ett fotledsbrott har gjort att den regerande
VM-tvåan inte har startat i en enda världscuptävling i
vinter. Missar årets VM, men kommer hon tillbaka till
de senaste årens form kör hon om en OS-medalj.

Sprint, ev jaktstart, distans, masstart

20. Sandra Näslund, skicross

Kommer till sitt första OS som medaljhopp. Lillasyster
Öberg har på bara några år gått från talang och JVMstjärna till toppåkare. Åtta i totala världscupen efter
två individuella pallplatser, karriärens första sådana, i
vinter.

Förra årets vinnare av världscupen knäskadades
allvarligt under träning i Schweiz inför årets säsong
och går en kamp mot klockan för att hinna bli startklar
till VM i Idre som avgörs 11–13 februari. Är hon i form
är hon en solklar medaljkandidat i OS. Text: Lisa
Edwinsson, Martin Fransson, Lars Grimlund, Tove
Nordenhäll

18. Mixedstafett, skidskytte
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DN
dn@dn.se
Bubblare: Sara Hector, alpint (storslalom), Niklas
Mattsson, snowboard (slopestyle, big air), Oliwer
Magnusson, freeskiing (slopestyle, big air), Jesper
Tjäder, freeskiing (slopestyle, big air), Alexandra
Edebo, skicross, David Mobärg, skicross, Viktor
Andersson, skicross, Ludvig Fjällström, puckelpist,
Martin Ponsiluoma, skidskytte (sprint, ev jaktstart,
distans, masstart), Jonna Sundling, längdskidor
(sprint fri stil), Oskar Svensson, längdskidor (sprint fri
stil).
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04 Etnicitet och
identitet utforskas på
Bonniers konsthall
Ann Böttchers första retrospektiv och en installation av Jacqueline Hoang Nguyen visas
parallellt på Bonniers konsthall. Utställningarna vävs samman på oväntat
många sätt, tycker Milou Allerholm.

”Ann Böttcher. Verk 2000 – 2020”
”Jacqueline Hoang Nguyen. Untitled
(Entitled)”
Bonniers konsthall, Stockholm. Visas t o m
28/3.
Två utställningar har just öppnat på Bonniers
konsthall: dels en omfattande retrospektiv med Ann
Böttchers verk från de senaste tjugo åren, dels en
installation av Jacqueline Hoang Nguyen. Jag ser dem
först som ganska olika utställningar. Ann Böttcher som

blivit uppmärksammad för sina minutiösa och
egensinniga teckningar av det nischade motivet granar,
Nguyen som arbetar med skulptur och rörlig bild inom
ett mer identitetspolitiskt och dekolonialt fält.
Men de vävs samman på oväntat många sätt, inte
minst genom de frågor om politik, nationstillhörighet
och identitet som återkommer hos båda.
Ann Böttchers retrospektiv är en händelse, det är
fantastiskt att se de olika delarna i hennes
konstnärskap samtidigt. Ofta är det just hennes
teckningar som lyfts fram. Men de är alltid del av en
större process där mängder av dokument i form av
texter, noteringar, vykort och bildreferenser är en lika
viktig del. De blir som personliga kartotek över
människans syn på naturen genom århundradena,
filtrerat genom granens gestalt.
Det handlar alltså om granen som del av ett kulturellt
och ideologiskt landskap. Flera av verken pekar på hur
naturen, särskilt under romantiken, fick en bärande
roll för konstruktionen av nationell identitet. Ann
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Böttchers familj kommer från Tyskland och landets
historia återkommer i utställningen: idéer om skogen
som grund för den tyska själen, 1930-talets
miljörörelse som pläderade för en ”renrasig” tysk skog,
eller den flykt familjen fick göra när Europas karta
ritades om efter andra världskriget och deras hem
plötsligt låg på polskt territorium.
Böttchers sätt att arbeta öppnar upp för en logik där
bilderna migrerar genom olika tider och geografier, lite
som Aby Warburgs berömda Mnemosyne-atlas. Vad
har konstnären själv för ansvar i en liknande
organisering av historien? I delar av utställningen
känns det som att vad som helst hon råkat springa på
inkluderats. Men i andra delar, som den igenväxta
ryamatta som Böttcher låtit tillverka, är
framställningen desto tydligare i sättet den påminner
om nazismens närvaro i Sverige från 1930-talet och
framåt.
De senaste tio åren har Böttcher gjort flera textila verk,
där materialvalens betydelser blir tydliga. I
”Transitportal”, en väggtextil som är del av en

installation som tillkom under en utställning i Norge,
finns referenser till färger och kläder på Lofotens
krigsminnesmuseum.
I detta verk framträder också en mer uttalat
performativ sida, som en vilja att få verket att göra
något. Titeln anknyter till berättelser om stökiga andar
som befolkar museet, och där textilen – som under en
tid hängde på platsen – är utformad som en portal för
dessa oroliga själar att ta sig vidare. En lite oväntad
men fin vändning på de aspekter av migration som
präglar Böttchers arbeten.
I utställningens nyaste verk ”Vater (Die Oder-NeisseLinie)” försöker konstnären närma sig sin fars minnen
från krig och efterkrigstid. Här skapas ett intressant
fokus på kroppens erfarenheter som jag inte heller sett
tidigare. I den här tappningen når dock verket inte
riktigt fram, men jag tycker att det finns något rörande
i den tafatta situationen. Den slutar med att
konstnären gjuter av pappans ögonlock, läppar, näsa
och panna, avtryck av de organ som på något sätt kan
ha haft med hans minnen att göra.
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Kroppens erfarenheter är desto tydligare i Jacqueline
Hoang Nguyens installation ”Untitled (Entitled)” strax
intill, eller mer precist kopplingen mellan språk, kropp
och rum. Utställningens textbaserade skulpturer är
gjorda med lentikulärtryck, en vanlig teknik i
reklamsammanhang, där bilden framträder på olika
sätt beroende på varifrån du betraktar den. Verket
bygger på intervjuer med personer med
invandrarbakgrund, som bytt namn för att slippa
diskriminering.
Beroende på varifrån verken betraktas framträder
antingen det ursprungliga namnet eller det nya,
anpassade namnet. Från vissa vinklar blir texterna
över huvud taget inte avläsbara. Malande ljudspår och
en effektivt glättig gymestetik i rostfritt stål
understryker både betraktarens position och seende,
liksom den disciplinering och justering som utkrävs.
Milou Allerholm

04 Reducerad publik
under Eurovision
Arrangörerna bakom Eurovision song contest
meddelar att sommarens tävling i Rotterdam
inte kommer att genomföras inför en fullsatt
arena. I stället återstår tre scenarier med olika
grader av restriktioner.
I fjol tillkännagav arrangörerna att de arbetade utifrån
fyra potentiella scenarier inför 2021 års tävling. Nu
kommer beskedet att första tänkbara utfall, ett
evenemang inför en fullsatt arena, inte är
genomförbart.
”Eurovision song contest kommer definitivt ske i maj
trots pandemin, men under de rådande
omständigheterna är det tyvärr omöjligt att hålla
evenemanget på det sätt vi är vana vid”, säger Martin
Österdahl, verkställande chef för Eurovision i ett
pressmeddelande.
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Därför återstår nu tre tänkbara scenarier. Det första
innebär en tävling med social distansering för
artisterna och ett evenemang inför reducerad eller
ingen publik alls. Enligt det andra scenariot stannar
alla artisterna hemma och gör förinspelade
uppträdanden som sänds på tävlingsdagen. Även detta
utfall innebär reducerad eller ingen publik alls. Den
tredje möjliga utgången ger förinspelade uppträdanden
och ett helt publikfritt evenemang.
På grund av sannolikheten att tävlingen genomförs
med minskad publikkapacitet har arrangörerna även
beslutat att återbetala alla biljettköpare. Dessa ska få
möjlighet att återköpa biljetterna, men först efter att
den nederländska regeringen beslutat om reglerna för
social distansering.
Eurovision 2021 inleds tisdagen 18 maj och finalen
hålls 22 maj. Tävlingen äger rum på Ahoy arena i
Rotterdam.
Mohamed Yussuf
mohamed.yussuf@dn.se
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ofta delar. Så jag gick in på hemsidan och kollade
kriterierna för att man ska få priset och de är att man
ska vara ”en i Sverige verksam författare eller konstnär
som verkar i en samhällskritisk och upprorisk
vänstertradition”. Och en sådan vill jag gärna se mig
som.

04 ”Jag kan tyvärr inte
se priser som
extrapengar”
Nina Björk, författare, litteraturvetare och
skribent i bland annat DN, får det
kontroversiella Leninpriset 2021. I
motiveringen talas det om att hon ”uthålligt,
djuplodande och med knivskarp pedagogik
dissekerat de grundläggande existentiella
villkoren i vår nyliberala civilisation”.

3 Hur ställer du dig till kritiken kring Leninpriset?
– Den är inte så förvånande, Lenin är ju till och med
inom socialistiska kretsar en synnerligen ifrågasatt
person.
4 Vad ska du göra med prispengarna?

– Bra, det var en fin motivering och en stor summa
pengar.

– Eftersom jag inte har någon fast anställning kan jag
tyvärr inte se priser eller stipendier som extrapengar,
utan med dem måste jag betala mat och hyra. Men jag
ska köpa anemoner, många anemoner – de är så
vackra och så dyra.

2 Hur resonerade du kring priset när du tackade ja?

5 Vad väntar för dig härnäst?

1 Hur känns det att få Leninpriset?

– Jag tänkte att jag ju inte är leninist och jag har
ganska nyligen skrivit en bok om en av Lenins tidiga
och skarpa kritiker, Rosa Luxemburg, vars omdöme jag

– Ingen vet vad som väntar framöver. Men jag ska
försöka fortsätta att läsa och skriva.
Saga Malm saga.malm@dn.se
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04 Journalister på SR
begränsas efter att ha
skrivit på upprop
Journalister på Sveriges Radio som skrivit under uppropet ”Vems SR?” får inte
rapportera om vissa ämnen och vissa av dem
har fått byta arbetsuppgifter.
Det var i höstas som flera medarbetare på Sveriges
Radio skrev under protestuppropet ”Vems SR?”.
Uppropet, som vittnar om rasism och diskriminering
på Sveriges Radio, fick stor spridning och några av
personerna bakom texten berättade också om sina
upplevelser i ett DN-reportage.
Sedan dess har flera av undertecknarna fått
begränsningar i vilka ämnen de får bevaka och vissa
personer har fått andra arbetsuppgifter, något som
Journalisten var först att rapportera om.

Hur begränsningarna ser ut varierar mellan olika
medarbetare, till exempel rör det sig om reportrar som
inte får rapportera om Black lives matter-rörelsen,
BLM, eller frågor som rörelsen driver. DN har sökt
Sveriges Radios vd Cilla Benkö, men har blivit
hänvisade till biträdande programdirektör Olov
Carlsson.
– Om du tydligt tar ställning i en sakfråga så kan du
inte bevaka den. Du är fri att nyttja din yttrandefrihet
och du får engagera dig i vad du vill, men vi som
arbetsgivare behöver ha en dialog om vilka frågor du
då inte kan bevaka utefter att du har engagerat dig i de
frågorna, säger Olov Carlsson och fortsätter:
– För att vi ska kunna följa vårt sändningstillstånd
med staten har vi tydliga regleringar i våra
kollektivavtal och i våra interna policyer. Men vi gör så
klart individuella bedömningar utifrån uppdrag och
hur enskilda agerat inom ramen för uppropet.
Palmira Koukkari Mbenga och Maya Abdullah som är
två av initiativtagarna till uppropet, de säger att
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uppropet handlar om Sveriges Radios journalistik,
representationen bland anställda samt arbetsmiljön.

det hur publiken och allmänheten uppfattar det som en
del av BLM-rörelsen, säger han.

– Vi tar inte ställning i några kontroversiella frågor,
inte heller några specifika sakfrågor som delar av den
globala, löst sammansatta BLM-rörelsen driver. Det är
oerhört tydligt för oss, säger Palmira Koukkari
Mbenga.

Menar du att det är publikens tolkning som avgör om
de är oberoende eller inte?

Maya Abdullah fortsätter:
– Jag känner mig hundraprocentigt trygg i att vi har
hållit oss inom ramarna för vår opartiskhet och vår
trovärdighet är inte skadad. Det enda vi har gjort är att
vi har lyft saker som borde vara är självklara att
diskutera öppet som journalister.
Sveriges Radios Olov Carlsson gör dock en annan
tolkning av innehållet i uppropet.
– Jag kan konstatera att BLM nämns i uppropet på
flera ställen, dessutom uppfattas det av omvärlden och
av andra som att det är en del av BLM. Framför allt är

– Ja, och i det här fallet är det ingen tvekan. Det har
varit ett antal ledarsidor och debattörer som har varit
ute och reagerat på detta, och uppfattat det precis på
det sättet som vi har anledning att tolka det också. Det
här är ingen gissningstävling utan det är väldigt tydligt.
Flera personer som skrivit under uppropet har också
fått begränsningar vad gäller att rapportera om frågor
som representation, kvotering och positiv
särbehandling eftersom SR anser att uppropet ställer
sådana krav. Något som både Maya Abdullah och
Palmira Koukkari Mbenga ställer sig frågande till.
Tidningen Journalisten har låtit
Diskrimineringsombudsmannen läsa uppropet ”Vems
SR?” och enligt DO förekommer det i texten inga krav
på kvotering.
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– Vi gör en annan bedömning, det finns ett antal saker
i det här som är bekymmersamt juridiskt. Det är dels
att vi uppfattar att uppnå de krav som finns i uppropet
skulle vi inte kunna göra utan att faktiskt kvotera in
människor, säger Olov Carlsson på Sveriges Radio.

säger att Sveriges Radio även fört dialog med dem som
skrivit under stöduppropet.
Har någon av dem som skrivit under stöduppropet fått
andra
arbetsuppgifter eller hindras från att rapportera om de
här frågorna?

Maya Abdullah säger att Sveriges Radios tolkning är
ytterligare ett bevis på några av uppropets centrala
budskap.
– Det enda vi kräver är att SR gör transparenta, ickediskriminerande, kompetensbaserade rekryteringar.
Att SR tolkar det som att de måste kvotera in
rasifierade, säger mycket om synen på rasifierade
journalisters och chefers kompetens och
kvalifikationer. Vår kompetens osynliggörs. Det är med
den här typen av argument som kvinnor historiskt sett
uteslutits, och delvis fortfarande utesluts, från att delta
i samhälls- och arbetslivet på lika villkor som män.

– Även det är individuella bedömningar, och jag vill
inte diskutera detaljer kring enskilda. Vi har fört dialog
med alla dem som skrivit under både grunduppropet
och stöduppropet, säger Olov Carlsson.
DN har i flera dagar sökt Sveriges Radios vd Cilla
Benkö, som dock inte vill ställa upp på en intervju.
Agnes Laurell
agnes.laurell@dn.se

Efter att uppropet ”Vems SR?” publicerades i höstas
skrev flera medarbetare på Sveriges Radio under ett
stödupprop som publicerades i DN. Olov Carlsson
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04 Svenskt bolag får
teknisk Oscar
FILM. Oscarsakademin belönar varje år ett antal
personer och bolag för tekniska bedrifter inom filmens
värld. I år fick svenska Ftrack ett Tekniskt Oscarcertifikat för sitt bidrag till film- och postproduktion
genom sin projekthanteringsplattform, som
underlättar för filmskapare att samarbeta.
”Vår plattform är ett sätt för kreatörer att
kommunicera och samarbeta om alltmer komplexa
produktioner och visuella effekter. Nu ser vi fram emot
att jobba vidare i en tid där lagarbete oberoende av
plats behövs mer än någonsin”, säger grundaren
Fredrik Limsäter i ett pressmeddelande.
TT
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04 ”Det är kanske
04 Mattmönster med
rentav en ny guldålder. vittnesmål om
Den är lika bred och
pandemin
levande som på 1930”Anna Forsberg & Quarantine
stories”
talet, lika
Galleri Sebastian Schildt, Stockholm. Visas t o
experimentell som då
m 20/2.
Nog finns det små ljuspunkter i pandemins spår.
eller ännu mer.”
Kritikern Rasmus Landström, som rosats för sin bok “Arbetarlitteraturens återkomst”, konstaterar att den
samtida arbetarlitteraturen – och i synnerhet den som
författas av kvinnor – mår utmärkt i en intervju med
tidningen Journalisten.

Uttryck som aldrig blivit till annars. Konstprojektet
”Quarantine stories” exempelvis, just nu på Galleri
Sebastian Schildt.

Anna Forsberg, mönsterformgivare av främst mattor,
ville undersöka om det gick att skapa något
tillsammans – utan att egentligen känna varandra eller
träffas fysiskt. Men med en stark gemensam upplevelse
av isolering och en omvärld i kris.
Forsberg tog kontakt med fem konstnärer hon följt på
Instagram: Ana Cano Brookbank (Madrid), Estefania
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Leigthon (Santiago), Mattia Turco (Milano), Vizie
(New York) samt Zhou Kuang (Wuhan). Frågade om
de ville tolka nuet i bild och sedan tillsammans med
henne kombinera ihop bitarna till en helhet under en
digital workshop. Det enda på förhand bestämda var
format och färgskala. Alla var på.
Ett färdigt collage skickades till mattillverkare i
Kathmandu, som knyter mönster för hand enligt
urgamla traditioner. Vävprocessen tog tid, bland annat
på grund av en andra lockdown i Nepal.
Slutresultatet, Quarantine-mattan, har blivit ett
tidsdokument som berättar om vad pandemin betytt
för konstnärer i olika delar av världen. I galleriet finns
också de enskilda bilderna, tio mindre mattor, knutna
på samma sätt och med varsin egen berättelse.
Anna Forsbergs eget mönster handlar om att bli
mamma för första gången samtidigt som covid-19 bröt
ut i Sverige. Graffitikonstnären Vizie, valde att
samarbeta med sin dotter under karantän i New York.
Resultatet blev ett slumpmässigt abstrakt mönster.

Medan Mattia Turco började intressera sig för sina
egna inre ljud. Brusiga meddelanden eller signaler,
som han sedan översatte i bild.
Modedesignern Zhou Kuang upplevde att språkbruket
i hennes hemstad Wuhan kunde delas in i två
ytterligheter under karantän: mjukt/hårt samt varmt/
kallt. Vissa ord hade en läkande förmåga, andra kunde
såra och skada. I hennes mönster skär en stiliserad
kniv genom skrivtecknet för ”hjärta”. Andra har hon
förvrängt för att illustrera den förändrade
kommunikationen.
Allt överskott från försäljningen av mattorna går till
välgörande ändamål i Nepal, fattigt redan innan
pandemins utbrott och nu ännu mer drabbat.
Det är vackert, både idémässigt och i rummet.
Lotta Jonson
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psykiska välbefinnande. Sammantaget mättes genom
undersökningen elevernas självbild.

04 Högstadietjejers
självkänsla lägre i dag
än på 1980-talet
Med 30 års mellanrum gjordes två studier för
att undersöka förändringar i skolelevers
självuppfattning. Resultaten visar att de största
skillnaderna – både positiva och negativa –
finns hos tjejerna.
– Det kan kännas okej att vara som Pippi
Långstrump i mellanstadiet, sedan kommer de
mer traditionella värderingarna för hur en
kvinna ska vara i högstadiet, säger Eva Hoff, en
av forskarna bakom studien.
Drygt 3 000 svenska barns självuppfattning mättes
1983 i en studie vid Lunds universitet. I
självskattningsformulär fick barnen svara på frågor om
bland annat relationer till vänner och familj, hur de
presterar i skolan och hur de ser på sitt fysiska och

30 år efter de första mätningarna gjordes studien om –
nu med målet att mäta hur ungas självbild har
förändrats över tid. Enkäten från 1983 återanvändes
på drygt 1 000 nya skolelever.
I den nya mätningen från 2013 hade
mellanstadieelevernas resultat förbättrats i alla
kategorier. Speciellt stor var förändringen hos
flickorna som skattade sig högre än pojkarna i alla
kategorier utom kroppsuppfattning, där de skattade sig
lika högt. Exempelvis ökade mellanstadietjejernas
psykiska välbefinnande med 32 procent mellan 1983
och 2013.
Men i högstadiet vänder trenden. Redan i mätningen
från 80-talet sjönk både pojkars och flickors
självskattning i tonåren. Ännu större blev
förändringarna i mätningarna 2013. Pojkar hamnade
på samma nivåer som vid den första undersökningen,
men flickors självkänsla sjönk till ännu lägre nivåer än
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1983. Speciellt tydlig är nedgången i kategorierna där
flickor bedömer sitt fysiska och psykiska
välbefinnande.
Vad förändringen i tjejers självkänsla beror på är
forskarna inte säkra på, men Eva Hoff tror att ett aktivt
jämställdhetsarbete påverkar unga flickor positivt,
samtidigt som extrema kroppsideal slår hårt mot
tonårstjejer.
– Resultaten från de äldre eleverna speglar hur
samhället ser ut och den ”på väg att bli vuxna kvinnan”
värderar sig lägre än hon gör som barn. Även i 80talets studie föll tjejernas självkänsla i högstadiet, men
de faller längre ner i dag. Något har förvärrats, säger
Eva Hoff.
Även i internationell forskning skrivs mycket om unga
tjejers sämre mående. Eva Hoff tror att ett utökat
idrottande skulle kunna förbättra den kroppsliga
självkänslan. Tjejer som fortsätter med sport i tonåren
tycks inte ha samma negativa syn på sin kropp som
andra.

– Tyvärr har idrott en tendens att bli mer elitistisk ju
äldre barnen blir. Tänk om det hade funnits lag där
helt vanliga tjejer dög och fick vara med även om de
inte vill bli proffs? Lagsporter som bygger på det
positiva med hur kroppen fungerar och inte på extrema
kroppsideal är väldigt bra för självkänslan, säger Eva
Hoff.
Även killar påverkas av kroppsidealen i tonåren, men
inte lika mycket som tjejer gör.
– Det är svårt för killar att följa idealen, alla måste
träna mycket för att få magrutor, men killars pubertala
utveckling går inte emot idealen som tjejers gör. Vi har
skapat en trend i vårt samhälle som är att kvinnor
oavsett ålder ska se ut som flickor. Det är lätt att tro att
det är fel på ens helt normala kropp om man jämför sig
med knäppa ideal på sociala medier, säger Eva Hoff.
Frida Blomstedt Lidén
frida.b.liden@dn.se

Om studien.
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Studien konstruerades 1983 av Pirjo Birgerstam,
psykolog och lektor vid Lunds universitet. Drygt 3 000
barn deltog.
Enkäten består av 72 påståenden som exempelvis ”jag
är bra i skolan” och ”jag gillar inte min kropp”.
Eleverna svarar med hjälp av fyra svarsalternativ hur
väl påståendena stämmer in på dem.
2013 gjorde Pirjo Birgerstam om studien på drygt 1
000 nya skolelever tillsammans med Eva Hoff och
Daiva Daukantaité, docenter i psykologi vid Lunds
universitet.
I april 2020 publicerades studien i tidskriften
Frontiers in psychology, men datan är inte ny. Den
samlades in 2013 och ytterligare förändringar kan ha
hänt de senaste åren. Trots det tror forskarna bakom
studien att statistiken fortfarande är aktuell.
”Skillnaden i barnens självuppfattning från 1983 till
2013 är oändligt mycket större än skillnaden från 2013
till i dag”, säger Eva Hoff.
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04 ”Tjejer måste alltid
ha så höga krav på sig
själva”
De är 10, 12 och 47 år gamla. På 1980-talet gick
Karin Wadell i mellanstadiet och nu gör
hennes båda döttrar det. Även om det finns
likheter mellan deras skolgångar tycker
familjen att skillnaderna är större.
Samtalet går över länk, bilden är lite suddig och på
tangentbordet promenerar katten Rex omkring. Emma
går i fyran och sitter i knät på sin storasyster Hanna
som går i sexan. Mamman och döttrarna tror att den
största förändringen mellan deras respektive
uppväxter finns i internetanvändningen.
– När sociala medier var nytt förstod vi inte riktigt vad
det skulle innebära. Jag tror de har gjort att problemen
hos unga blir mycket större, mycket snabbare, säger
Karin Wadell.

Hon tycker att skolan gör ett jättebra jobb med att
förebygga internetanvändandets negativa
konsekvenser.
– I skolan pratar de ofta om hur man bemöter
varandra på sociala medier och hur man är en bra
kompis. Något liknande kan jag inte komma ihåg att vi
pratade om i skolan. Vissa kampanjer om alkohol
minns jag, men mobbning nämndes bara trevande.
Man hade sett att det var ett problem, men det fanns
inga handlingsplaner för hur man skulle hantera det.
Hanna Wadell, 12 år, tycker att skolan tar de problem
som uppstår på allvar.
– När vi hade det stökigt i skolan pratade klassen om
det flera gånger om dagen. Efter allt lärarna gjorde för
att hjälpa oss har det blivit bättre. Vi fortsätter prata
om det och hur vi ska göra för att det inte ska bli
problem igen, säger Hanna.
Hanna och Emma går på mellanstadiet som enligt
studien är en tid där unga tjejer har bra självkänsla.
Det går inte att förutspå hur framtiden kommer att bli.
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– Vi går inte på högstadiet än, men vi har äldre vänner
i våra idrottslag och på sociala medier. Pressen blir
större för alla i högstadiet och jag förstår att man blir
stressad av det. Jag blir ledsen, alltså inte
storgråtsledsen, utan ledsen inuti när jag tänker på det,
säger Emma Wadell, 10 år.
– Det är svårt att anpassa sig till en ny miljö som de
flesta måste göra på högstadiet. Många måste byta
skola eller hamna i blandade klasser med nya
människor, säger Hanna Wadell.
– Lärarna har inte heller lika bra koll på vad som pågår
före och efter skoltid och utanför skolområdet när man
blir äldre. Dåliga saker händer ju där det är dolt från
skolan, säger Emma.
Skolan har en del av ansvaret för ungdomars
utveckling, men hemmamiljön spelar också stor roll.
Karin tillhör generationen föräldrar som ofta får kritik
för att curla sina barn.

Det gjorde oss säkert starkare på något sätt. Däremot
har vi har ett mer jämlikt förhållande mellan föräldrar
och barn i familjer i dag och vi diskuterar på ett annat
sätt. Jag tror att det gör det lättare för barn att prata
med vuxna om sina problem och det tror jag är
fördelen av att vi curlar och hovrar och allt vad vi gör,
säger Karin.
I Emmas skola har de möten där tjejer från varje
årskurs samlas för att diskutera hur de har det.
– Jag är så trött på att tjejer alltid måste ha så höga
krav på sig själva, säger Emma.
– Min klass har just börjat med betyg och alla vill mäta
sig med varandra. Det är tråkigt för alla gör så gott de
kan. Någon kan vara jättenöjd med sitt betyg tills den
ser att någon annan har fått ännu bättre. Därför har
lärarna börjat skicka hem betygen för att vi inte ska
öppna dem tillsammans och jämföra med varandra,
säger Hanna.

– Våra föräldrar påpekar hur mycket vi håller på med
barnen och att vi fick klara oss själva när vi var små.
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– Vi försöker säga till Hanna och Emma att betygen
inte spelar någon roll i den här åldern. Har de gjort sitt
bästa är det superbra, säger Karin.
Den här typen av jämförelser tror Karin är det som
leder till högstadietjejers försämrade självkänsla.
– När jag var barn på 80-talet pågick bedömningen
också, men det var på en annan nivå. Grupperingar
fanns och alla visste vilka som var i det coola gänget.
Jag tror det är viktigt att ha en plats där fokus ligger på
annat än vad som sägs i sociala medier. Min arena var
stallet och mina barns arena är sport, säger Karin.
Många tjejer slutar idrotta i tonåren och de som
fortsätter tycks inte ha samma negativa syn på sina
kroppar som andra. I familjen Wadell är barnens
fortsatta idrottande inte ett problem, snarare tvärtom.
Båda barnen går i fotboll, volleyboll och gymnastik.
Hanna går i ridning och Emma håller på med
orientering och innebandy. Hon vill verkligen testa
skidorientering också och diskuterar med Karin som
inte tycker timmarna på dygnet räcker till.

– Vår familj är nog lite enkelspårig. Det måste finnas
fler verktyg än idrott för att tjejer ska kunna behålla
självkänslan. Många gillar inte sport av olika
anledningar och de ska såklart också kunna känna att
de duger. Det jag inte tycker om med idrotten är allt
mätande – vem som vinner, vem som hoppar högst,
vem som springer snabbast. Jag tycker det borde gå att
idrotta utan att tävla.
– Det där är så typiskt mamma. Då är det ju ingen
mening, säger Hanna.
– Alla tycker det är fantastiskt att vi har sådana
vinnarskallar till barn, men de behöver ju inte ta hand
om de små trasorna när de förlorar, säger Karin.
I bakgrunden drar Emma i Hannas hår tills hon trillar
av stolen och båda skrattar högt. Katten Rex springer
och gömmer sig. Emma ska åka på kalas och Hanna
ska till fotbollsträningen. Det är fullt upp.
Frida Blomstedt Lidén
frida.b.liden@dn.se
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04 Helmerson: Vad vet
väl Akademien om
svensklärare?
Den lätt berusade killen i universitetskorridoren tittade
föraktfullt på vår klasskompis och sa med den
sandpapperston som från början fått mig att ogilla
honom: ”Vissas svenskakunskaper på den här
utbildningen är verkligen under all kritik”.
Det var min stickreplik. Här fick jag tillfälle att lite
nonchalant glida in i samtalet och säga min grej, som
så många gånger förr: ”Ja, i synnerhet som det heter
svenskkunskaper”.
Liksom svensklektion, svenskprov och
svensklärarinna. Den sistnämnda hette i mitt fall
Marianne Nordfors och hade komplett kontroll över
det moln av Monclerjackor och acne som var klass 7D i
Äppelviksskolan. Noggrant lärde hon oss rätt ord. Det
sitter kvar.

Nyligen utbröt stor debatt i Facebookgruppen
”Språkpolisernas högkvarter”. Frågan löd: ”Säger man
svenskalärare, franskalärare och så vidare eller
svensklärare, fransklärare?” Där tänkte jag förstås göra
storslagen entré och svinga mitt vanliga verbala
trollspö, men först kontrollerade jag såväl hos
Språkrådet som i Svenska akademiens ordlista och i
dess ordbok. Samtliga gav samma chockerande svar:
svenskalärare är vardagligt. Men godkänt.
Flera i gruppen hade gjort samma observation. Då
borde det vara svårt att stå fast vid åsikten att
”svenskalärare” är fel. Ändå ville några inte släppa sin
övertygelse: det heter ju svensklärare!
”Säger du flickanamn?” frågade någon varpå någon
annan kontrade: ”Säger du kardemummbulle?” Man
älskar ju Facebook.
Det är så oerhört mänskligt detta: Den kunskap som vi
fått i viss formativ ålder, av en person som vi uppfattar
som auktoritet – det är korrekt kunskap. Kanske gäller
det i synnerhet språkfrågor. Än i dag, fyra decennier
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senare, skulle jag hellre göra studiebesök på Scan
utklädd till Miss Piggy än säga något så vederstyggligt
som ”svenskaprov”.

04 Ack nu är det vinter

Fru Nordfors (hon svarade aldrig på annat tilltal)
inplanterade ett slags verbalt antabus: jag kan
fortfarande välja att missbruka ett ord, men det får mig
att må mycket dåligt. Jag bugar djupt för hennes
minne, liksom för alla läsekretsens kämpande
svensklärare.

Zacharias Topelius (1818 -1898) skrev vintervisan och
om årstidens alla fröjder, när vintrarna var som de
skulle. Visan har ytterligare två verser och melodin är
yster.
Ack, nu är det vinter
och skidan hon slinter

Erik Helmerson

i bukter och finter,

erik.helmerson@dn.se

går bra, går bra!
Och knutarna spraka
Och medarna knaka,
och isarna braka,
hurra, hurra!
Tyvärr är det inte lika mycket snö i hela landet, när det
nu är perfekt kyla för vintersport, men sjöarna fryser
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till och skridskoåkarna jublar med nytt livsmod och
solsken i blick.

som en vitklädd giljare träder,

Numera verkar skidentusiasterna hellre sluta sig
samman kring preparerade spår (Vasalopp och dylikt),
samt utförsbackar nära hotell och restauranger. Sedan
blir det skön after ski med diktläsning och stilla musik
i brashörnan.

dröm en dröm som kan hålla dig varm

Birgitta Brobeck

När vintern fram till din fönsterkarm

där inom väggarnas bräder.
skrev Erik Axel Karlfeldt.
August Strindberg skriver i dikten ”Chrysaetos”:
Medan minnena yra som barvinterns snö, han
tränger allt djupare in i skogen.
Här kan man nästan höra ulvarna börjar rya och nafsa
efter den ensamme, som springer bort från något i
snöyran, men möter några vårtecken så småningom.
Bertel Gripenberg skriver om ”Ett ensamt skidspår
som söker/sig bort i skogarnas djup”. Den slutar
dystert med hur flingorna falla över översnöade spår.
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05 Ungdomar
får träna:
”Studsade av
glädje”
Nu släpps även gymnasieungdomar in i
idrottshallarna igen.
På torsdagen meddelade regeringen och
Folkhälsomyndigheten att barn och
ungdomar födda 2002 eller senare får
träna inomhus.
– Det här var den bästa nyheten på
väldigt länge. Jag studsade av glädje i
stolen när jag hörde det, säger Svenska

ishockeyförbundets generalsekreterare
Johan Stark.
– Just nu är jag bara enormt lättad och glad.
För det här har varit ett stort orosmoment ur
flera aspekter. Både ur ett folkhälsoperspektiv,
många föräldrar har hört av sig till klubbarna
och uttryckt oro för sina ungdomar. Men också
en oro för föreningarna och dess fortsatta
verksamhet. Hur många av ungdomarna hade
kommit tillbaka nästa säsong om de inte hade
fått träna mer den här säsongen?
Den 21 januari kom beskedet att även om
idrottshallar även i fortsättningen skulle vara
stängda hade man beslutat om ett undantag.
Barn födda 2005 eller senare tilläts utöva sin
idrott inomhus.
Beskedet att även gymnasieungdomarna nu
tillåts träna inomhus kom på en presskonferens
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på torsdagen där bland annat idrottsminister
Amanda Lind och Folkhälsomyndighetens
generaldirektör Johan Carlson deltog.
– Vi vet att pandemin har slagit hårt mot
ungdomars idrottande och andra
fritidsaktiviteter, och idrott och fritidsaktiviteter
har stor betydelse för folkhälsan. Vi har därför
beslutat att ändra i föreskrifterna och göra det
möjligt för även gymnasieungdomar att återgå
till organiserade idrottsaktiviteter, säger Johan
Carlson.
– Den samlade bedömningen att öppna upp
även för gymnasieungdomar överväger riskerna.
Malin Fransson
malin.fransson@dn.se

05 Fler SRmedarbetare får
restriktioner
Höstens upprop mot rasism och
diskriminering på Sveriges Radio har
mynnat ut i restriktioner för flera
undertecknande journalister. Men en av
dem slapp begränsningar fram till på
onsdagen, efter en publicering i
tidningen Journalisten.
– När jag kom in på onsdagen sade de att
jag skulle få restriktioner. Nu har jag
paus i min rapportering, säger Edgar
Mannheimer till DN.
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Efter att protestuppropet ”Vems SR?”
publicerades i höstas har flera av
undertecknarna fått begränsningar om vilka
ämnen de får bevaka, vilket tidningen
Journalisten var först att rapportera om och
som DN uppmärksammat.

– Jag sade att jag skrivit under både uppropen,
men mina möten var avslappnade och utan tal
om restriktioner, säger han till DN.
– Men de sa inget om att jag inte skulle kunna
rapportera om kvotering, BLM, rasism eller
mångfald – sådant som mina kolleger fått höra.
Jag arbetar förvisso inte på Ekot utan på
kulturredaktionen, men jag kan också bara
konstatera att jag till skillnad från andra som
fått restriktioner är en vit man, säger han.

Ledningen på Sveriges Radio motiverar
restriktionerna med hänvisning till
sändningstillståndets krav på opartiskhet.
Men en av de som undertecknat slapp
begränsningar, vilket Journalisten
uppmärksammande på onsdagen.
Edgar Mannheimer, reporter på Sveriges Radios
kulturredaktion och livsåskådningsprogrammet
”Människor och tro” i P1, säger till DN att han
under hösten haft möten med sina chefer om
sitt deltagande i uppropen, men inte om
restriktioner.

Men i samband med Journalistens rapportering
kom besked om att även Edgar Mannheimer
skulle få begränsningar.
– När jag kom in på onsdag morgon fick jag på
ett oklart och oprofessionellt sätt reda på att jag
skulle få restriktioner. Så nu har jag paus i min
rapportering, säger han.
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Nu väntar han på besked om hur han påverkas
av restriktionerna.

Radio generellt tar kritik från de som vill banta
public service på större allvar.

Vad innebär det för dig, att begränsas i din
professionella roll?

Han hänvisar bland annat till ett tidigare
uttalande från Sveriges Radios biträdande
programdirektör Olov Carlsson, i intervju med
DN, angående hur publikens uppfattar public
services oberoende.

– Det känns som att det kommer att vara
svårare att göra mitt jobb. Jag lider inte så, men
tycker det är löjligt. Ingen borde få restriktioner
för att uttrycka bekymmer om sin arbetsmiljö.
Höstens upprop fick ett brett medialt
genomslag och mötte både hyllningar och kritik,
det senare bland annat från Göteborgspostens
politiska redaktör, Adam Cwejman, och från
Svenska Dagbladets dåvarande ledarskribent
Ivar Arpi, nu krönikör vid konservativa Bulletin.
Edgar Mannheimer upplever att restriktionerna
kommer som ett svar på kritik från ett antal
ledarskribenter och debattörer och att Sveriges

– Olov Carlsson säger ju till DN att: ”Det har
varit ett antal ledarsidor och debattörer som har
varit ute och reagerat på detta, och uppfattat det
precis på det sättet som vi har anledning att
tolka det också”. Jag tolkar det som att SR fattar
beslut reaktivt i den här frågan, på grund av en
ängslighet gentemot kritik från ledarsidorna.
SR:s biträdande programdirektör Olov Carlsson
vill inte kommentera enskilda fall men säger att
Edgar Mannheimer haft samma samtal om
begränsningar som övriga undertecknande
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medarbetare. Han säger även att
begränsningarna skiljer sig från fall till fall,
beroende på hur publikt man tagit ställning.
– Vi har även andra medarbetare som fortsätter
sända radio och arbeta även om man skriver
under, det handlar inte om arbetsförbud, säger
han till DN.
Men Edgar Mannheimer menar att han inte fått
några uttalade begränsningar?

tar hänsyn till den ”allmänna diskussionen i
samhället”.
– Det ser jag som en förolämpning att vi skulle
bry oss om något sånt. Vi är opartiska och
oberoende och får regelbundet kritik från både
vänster och höger.
Josef Svenberg
josef.svenberg@dn.se

– Då får det stå för honom, han har haft samma
samtal som alla andra haft, säger Olov Carlsson.
– Det är befängt att man skulle göra skillnad på
att han skulle vara vit man, samma samtal med
alla.
Olov Carlsson säger att begränsningarna inte
kommer som ett svar på kritik från något
politiskt håll, utan säger som tidigare att man
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05 Regeringen
öppnar för fler i
publiken

ett mer flexibelt regelverk, där lokal och andra
omständigheter får styra publikantalet.

Antal besökare på teatrar och museer ska
kunna anpassas efter lokalens storlek.
Regeringen vill därför att publiktaket på
åtta personer ska ersättas av mer
ändamålsanpassade regler.

Joppe Pihlgren, verksamhetschef på branschorganisationen Svensk Live som samlar
över 200 arrangörer inom livemusik, välkomnar
förslaget.

På en presskonferens på torsdagen meddelade
kulturminister Amanda Lind att regeringen lagt
fram ett förslag om mer ändamålsenliga regler
för offentliga sammankomster och
tillställningar. I praktiken innebär det att den
åttaregel som nu gäller för teatrar, konserter
och liknande arrangemang slopas och ersätts av

– Förslaget skulle också medföra att landets
museer kan hålla öppet på liknande sätt som
butiker, sa kulturministern på
presskonferensen.

– Vi har framfört de här önskemålen i remisser
till regeringen, i publikrådet och på andra sätt.
Till exempel kan ju en arena befolkas av fler än
åtta men fortsatt med stor social distansering.
Hur ni någon prognos för när ni kan ha
konserter för livepublik igen?
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– Jag tror vi ska förbereda oss väldigt noggrant
och planera för verksamhet men sedan tror jag
vi behöver vänta några veckor för att se hur
smittskyddsläget är. Då har vi goda
förhoppningar om att det blir en
konsertsommar.
Agnes Laurell
agnes.laurell@dn.se
Sandra Stiskalo

05 Anita
Lindbloms
prylar säljs på
auktion
AUKTION. Delar av den folkkära sångerskan
och schlagerstjärnan Anita
Lindbloms samlingar säljs nu på auktion. I
bohaget märks bland annat guldskivan som hon
tilldelades för eviga klassiker ”Sånt är livet”.
Den inramade skivan värderas av auktionshuset
Crafoord auktioner, som har hand om
försäljningen, till 10 000 kronor.
Anita Lindblom slog igenom under 1950- och
60-talet med låtar som ”När den svenska flickan
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kysser, kysser hon med öppen mun” och just
”Sånt är livet”. Hon gick bort i höstas, 82 år
gammal.
I hennes efterlämnade ägodelar märks bland
annat guld- och silverskivor, musikpriser,
konstverk och skulpturer och
inredningsföremål. Dessutom ett möblemang
som under 35 års tid stått orört i ett förråd
utanför Cannes.
Auktionen avslutas lördag 27 februari.
Georg Cederskog
georg.cederskog@dn.se

05 ”Vi gör ett
helt nytt sorts
program”
I tjugo år har han hållit till i kulisserna.
Nu tar tv-producenten Christer
Björkman steget ut på scen för att
programleda hela Melodifestivalen ihop
med åtta artister. I första programmet
får han sällskap av en veteran: Lena
Philipsson.
– Det kunde inte börja bättre! Jag är Lenas
stora fan och enormt stolt över att få ta plats
bredvid henne, utbrister Christer Björkman.
Det gör han också bokstavligen – om än på
armlängds avstånd. När DN når
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programledarparet på tisdagen har de just
sjunkit ner i en soffa i en av logerna på Annexet
efter att ha repeterat manus.

alternativet hade varit att ställa in allt och det
vore ännu värre. Melodifestivalen behövs mer
än någonsin i år, säger Björkman.

– Det känns bra, manuset sitter där! Det är mer
direkt tilltal den här gången eftersom man inte
behöver gå via arenapubliken. Man kan vara lite
snabbare i kurvorna, säger Lena Philipsson.

Programledarparets historia sträcker sig
tillbaka till 2004 när Lena Philipsson ställde
upp i tävlingen med ”Det gör ont” – en låt som
hon vann tävlingen med. Därefter har hon både
tävlat och uppträtt flera gånger, samt lett
programmet tre gånger tidigare.

– Och så är vi nog mer småputtrigt
underfundiga snarare än att vi jagar skratt och
punchlines. Det finns ändå ingen som tar emot
skämtet i rummet, tillägger Christer Björkman.
På grund av pandemin är upplägget för årets
Melodifestival helt annorlunda. Turnén är
inställd och samtliga program sänds från
Annexet i Stockolm utan publik.
– Vi gör ju ett helt nytt sorts program om man
ska vara krass. Att turnén och därmed närvaron
ute i landet uteblir är supertrist, men

– Det kändes väldigt kul att bli tillfrågad just i
år. På grund av pandemin har jag tvingats ställa
in turné och allt, så jag har inte mycket annat
för mig just nu. Det har känts härligt att få ha
något att fästa blicken på igen.
Att programleda ett större nöjesprogram utan
publik var något hon fick öva på redan i somras
när hon ledde Allsång på Skansen.
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– Då bjöd jag faktiskt in åtta tjejkompisar, men
det var allt. Det är klart att det var svårt att inte
kunna spela som vanligt med publiken, det gick
ju till exempel inte att köra någon allsång. Men
hemma i tv-soffan tror jag man märker mindre
av om det är publik på plats eller ej.
Publiken i arenorna må utebli, men mycket
pekar på att programmet i år kan håva in en
större tv-publik än vanligt. Behovet av
förenande lägerelds-tv har vuxit under
pandemin och sett till tittarsiffror har stora tvformat som ”På spåret”, ”Idol” och ”Så mycket
bättre” varit vinnare. I julas ville rekordmånga
svenskar titta på Kalle Anka på julafton.
Tittarsiffror är dock ingenting som påverkar
Lena Philipssons nerver, säger hon.
– Nej, det där tänker jag inte alls på. Det känns
ju ändå som att hela Sverige tittar på

Melodifestivalen varje år, så om det blir en
ökning så är den ändå marginell, säger hon.
Christer Björkman är dock inte säker på att
tittarna kommer att strömma till direkt.
– Jag tror att det kan ta någon vecka eller två
tills att man vant sig vid den nya formen. Jag
hoppas att alla tittar med öppet sinne utifrån de
förutsättningar som faktiskt är.
Alla älskar att ha en åsikt om Melodifestivalen. Hur kommer den att
formuleras i år?
– Först och främst vill jag bara säga att det är
allas vår rättighet att ha åsikter om
Melodifestivalen. Det ingår att man ska tycka
starkt och mycket. Jag älskar det, på gott och
ont, säger Björkman.
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Även när åsikterna handlar om din
programledarinsats?

i att jag bör vara den röda tråden genom alla
program, med tanke på jubileet, säger han.

– Jadu… Det ingår det också. De får tycka vad
de vill. Men jag hoppas att jag ska kunna tillföra
en trygghet, en fast punkt som gör att man som
tittare kan luta sig tillbaka och känna ett lugn.

– Men ju närmare jag kommer, desto mer
ifrågasätter jag beslutet på grund av all
nervositet…

För Christer Björkman har beslutet att
programleda Melodifestivalen varit ambivalent.
Efter 20 år som tv-producent och ”schlagergeneral” gör han i år sitt sista år med
Melodifestivalen. När kollegorna tjatade in idén
kände han sig både smickrad och rädd på
samma gång.
– Det är ju egentligen vansinne, det är klart att
jag inte ska tacka ja till det här egentligen. Men
redaktionen sålde in det bra. Och som tvproducent så är det klart att jag ser jag poängen

Det första han gjorde efter att ha tackat ja var
att skriva ner namn på personer som betytt
mycket både för honom själv och för tävlingen.
Utifrån namnen skapade man sedan en
dramaturgi där personernas olika personlighet
och tonalitet blev det bärande elementet,
berättar han.
– Alla de här artisterna visar tillsammans den
bredd som tävlingen står för. Det börjar med
Lena som är en riktig veteran i sammanhanget,
via de nya Anis Don Demina och Oscar Zia och
slutar med Eurovisiontyngd i finalen, eftersom
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det är dit vi ska. Där kommer Måns Zelmerlöw
in som ett naturligt namn, säger han.

2021 blir ditt sista år i Melodifestivalen.
Varför slutar du?

Ett annat tema handlar om hans egna
misslyckanden i tävlingen.

– 20 år är lång tid och det här projektet behöver
nytt blod. Jag har vänt på varenda sten och nu
känner jag att jag inte har så mycket mer kvar
att ge. Jag är 63 bast och längtar efter andra
utmaningar i livet, innan det är för sent.

– I deltävling tre kommer jag att programleda
med en person som jag hade kunnat göra vad
som helst för att få se tävla i Melodifestivalen,
men som alltid har vägrat: Timbuktu. Han är
bara en av alla artister genom åren som jag
försökt få med men misslyckats med.
Det låter som att programmet handlar en
hel del om dig och din resa. Kommer vi
att få lära känna Christer Björkman på
ett annat sätt?
– Vad finns det mer att berätta, höll jag på att
säga. Haha. Nej vi får se. Det är inget jag vill
avslöja.

Utmaningarna han syftar på är bland annat att
ta Eurovisionformatet över Atlanten och göra
ett American song contest för alla amerikanska
stater, något som Christer Björkman har arbetat
med sedan flera år tillbaka.
– Vi har inte sajnat något än, men nu är vi
väldigt nära. Formatet finns där redan, det är
utvecklat och klart. Planen är att det ska
sjösättas redan 2022.
Vad är ditt starkaste minne från året då
du började med Melodifestivalen?
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– Mitt första år var också det första året vi drog
ut på turné med Mello. Vi hade verkligen inte
någon aning om vad vi gav oss in på. Precis
samma sak är det nu. Det knyter ihop den här
säcken – jag börjar utan att förstå någonting
och slutar med att förstå lika lite.
Kajsa Haidl
kajsa.haidl@dn.se

Deltävling 4 – Pernilla Wahlgren, Per
Andersson och Christer Björkman
Andra chansen – Shirley Clamp och Christer
Björkman
Finalen – Måns Zelmerlöw, Shima Niavarani
och Christer Björkman
Tävlingen startar på lördag den 6 februari kl 20
i SVT. Finalen genomförs den 13 mars.

Årets programledare i
Melodifestivalen.
Deltävling 1 – Lena Philipsson och Christer
Björkman
Deltävling 2 – Anis Don Demina, Oscar Zia och
Christer Björkman
Deltävling 3 – Jason ”Timbuktu” Diakité och
Christer Björkman
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05 Kungens liv
kan bli episk
storsatsning i
”The crown”-stil
TV4 och C More storsatsar på en episk
dramaserie som skildrar kung Carl XVI
Gustafs väg från tronarvinge till livet som
kung, kan DN avslöja.
– Familjen Bernadottes makalösa
släktkrönika rymmer allt, säger
manusförfattaren Åsa Lantz. Hon
drömmer om Joel Kinnaman i
huvudrollen.

Kungliga slottet i Stockholm, 18 september
1973. Den 27-åriga kronprinsen Carl Gustaf har
just återvänt hem från Helsingborg där han
vakat vid sin farfars – kung Gustav VI Adolf –
dödsbädd. Nu är han ensam hemma
tillsammans med sin tre år äldre syster
Christina. Kronprinsen är tagen av stundens
allvar och måste övervinna sin talskräck inför
morgondagen då han ska ta över den svenska
kronan. Syskonen står i varsin ände av en till
synes oändligt lång korridor där Carl Gustaf
försöker tala så högt att Christina kan uppfatta
varje ord trots avståndet.
Detta är en av scenerna som kommer att finnas
med i TV4 / C Mores storsatsning på en tv-serie
om det svenska kungahuset. Serien är under
utveckling och bakom produktionen står
Filmlance som tidigare har skapat succéer som
”Bron”, ”Beck”, ”Björnstad”, ”Kalifat” och ”Top
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dog”. För idé och manus står författaren Åsa
Lantz:

sätt som ”The crown” skildrar den brittiska
efterkrigshistorien från Buckingham Palace
fönster.

– Det finns något väldigt rörande med de här
två unga människorna som är ensamma kvar i
slottet. Deras farfar har just dött, deras
föräldrar är också borta, och de äldre syskonen
har gift sig och flyttat. Prinsen har bara urgamla
rådgivare omkring sig som inte alls är i synk
med samtiden. Och i morgon ska han bli kung,
säger Åsa Lantz som tidigare har skrivit manus
till SVT-serier som Selma Lagerlöf (”Selma”,
2008) och Kerstin Thorvall (”Det mest
förbjudna”, 2016).

– Fast mitt förhållningssätt är snarare det
motsatta från ”The crown”, eller för den delen
”Atlantic crossing”. Båda dessa serier handlar
om hur kungligheter på olika sätt påverkar
världshändelserna. I Sverige är det snarare
tvärtom, samhället som har förändrat
kungafamiljen, säger Åsa Lantz.
Hennes intresse för svenska kungahusets
historia har mer att göra med en fascination
inför människoöden än för själva monarkin.

Serien kommer att ta sin början strax innan Carl
Gustaf mister sin pappa, kronprins Gustaf
Adolf, i en flygolycka 1947, fortsätter med
uppväxten och resan från tronarvinge till livet
som kung. Samtidigt skildras det svenska
folkhemmet ur hovets synvinkel, på ett liknande

– Min familj och mina vänner tror att jag har
blivit galen eftersom jag tidigare inte har visat
en gnutta intresse för kungligheter, berättar hon
roat och fortsätter:
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– Jag fastnade först och främst för den här lilla
pojken som fick ta den svåra rollen alldeles för
tidigt. Till skillnad från ”The crown” kommer
vår serie att ha ännu mer fokus på relationer.
När man börjar nysta så upptäcker man att
Bernadottefamiljens moderna historia är en
makalöst fascinerande familjekrönika som
rymmer allt, säger hon.

historieskrivningen, säger Åsa Lantz lite
hemlighetsfullt.
Ett huvudtema i ”The crown” handlar om att
vara instängd i en kvävande lyxbur och hur tung
kronan kan vara.
– Precis som sin far, hade Carl Gustaf gärna
velat slippa kronan. Men farfars valspråk
”Plikten framför allt” är inget man lätt tvår av
sig. Redan som ettåring var Carl Gustaf ”ett
ämne” som skulle börja knådas av många. Och
fram till en punkt i hans liv var kronan väldigt
tung, sedan händer det saker. Han hittar en
styrka, säger Lantz.

Allt började som ett romanprojekt för tio år
sedan då Lantz ville skriva en fiktiv berättelse
löst baserad på det svenska kungahuset. Efter
150 sidor tappade hon sugen och stoppade ner
manuset i byrålådan.
– Allt lossnade för ett par år sedan när jag insåg
att historien skulle passa bättre som tv-serie och
vara en ”true story”. Vi kommer att skildra
vändpunkter där makten förskjuts och röra oss
mot en punkt som ändrar hela

Nyligen har debatten blossat upp om den
historiska sanningshalten i både ”The crown”
och i SVT-aktuella ”Atlantic crossing” som hade
premiär i måndags. Åsa Lantz är medveten om
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att balansgången är svår i gråzonen mellan fakta
och fiktion.
– I vissa lägen måste man förstås ta sig vissa
konstnärliga friheter, men min strävan är att
berättelsen ska vara så sanningsenlig som
möjligt. Ambitionen är ju att det ska kännas
fullkomligt troligt att det har gått till ungefär så
här, säger Lantz.
Hovet är informerat om att serien är under
utveckling men Åsa Lantz har inte bokat in
några enskilda samtal med medlemmarna i
kungafamiljen.
– Jag har förstås haft kontakt med och
intervjuat personer i kungens närhet och fått
visningar av Stockholms slott. Däremot tror jag
att det är bra med lite avstånd till
familjemedlemmarna för att hålla sig helt fri
och inte börja ta hänsyn till enskilda personer.

På frågan hur hon kommer att hantera känsliga
ämnen, som till exempel uppgifterna om
kaffeflickor och ”Tjabos” påstådda förhållande
med Camilla Henemark som avslöjades i den
kontroversiella boken ”Den motvillige
monarken” (2010), svarar hon diplomatiskt:
– Jag vet inte än eftersom jag inte har kommit
så långt i historien. Även om jag vill skildra
sanningen så har jag inget journalistiskt
uppdrag att kritiskt granska, utkräva ansvar och
ställa folk till svars. Som manusförfattare är
mitt fokus att försöka förstå mina rollfigurer,
säger Åsa Lantz
Josefine Tengblad, dramachef på TV4/C More,
är också mån om att serien ska vara så trogen
verkligheten som möjligt. Hon satt på ett
flygplan när hon läste Åsa Lantz manuspitch för
ett par år sedan.
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– Om jag ska vara ärlig så var jag ganska
nollställd när jag började läsa, men jag blev så
drabbad att det föll tårar nerför min kind när
jag hade läst klart. Det är en otroligt gripande
historia som bland annat fick mig att tänka på
”The king’s speech”, säger Tengblad.

Även om det är långt kvar till arbetet med
rollbesättningen har Åsa Lantz redan hittat sin
drömprins.
– En skådespelare som jag inte kan få bort från
näthinnan är Joel Kinnaman. Jag ser honom lite
snett bakifrån med det där sättet att hålla
nacken rak och stram. Han skulle vara
fantastisk som den vuxna kungen, men det är,
som sagt, in my dreams, haha...

Filmlance ambition är att skapa ”ett starkt
engagerande modernt drama av hög kvalité för
en stor publik”. Om allt går enligt planerna så
kommer inspelningen igång inom ett par år.

Nicholas Wennö

– Vi vill inte att manuset ska hinna samla damm
men projektet måste få ta tid så att det blir
riktigt bra. Vi har stora ambitioner och försöker
även hitta medfinansiärer eftersom vi tror att
serien också kan fungera utomlands, säger
Tengblad.

nicholas.wenno@dn.se
Dramaserie om Carl XVI Gustaf.
TV4 och C More utvecklar just nu en episk
dramaserie som kretsar kring familjen
Bernadotte och tar avstamp i Kungens barndom
och skildrar hans uppväxt. Ambitionen är att
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göra minst två säsonger och fortsätta fram i
tiden.
Manusförfattare: Åsa Lantz som tidigare har
skrivit tv-serier om Selma Lagerlöf (”Selma”
med Helena Bergström) och Kerstin Thorvall
(”Det mest förbjudna” med Cilla Thorell)
Produceras för TV4 och C More av Filmlance
som bland annat ligger bakom serier som
”Bron”, ”Beck”, ”Björnstad”, ”Top dog”,
”Kalifat” och Guldbaggevinnaren ”Spring Uje
spring”, med flera

05 Så har tv och
film blivit
alltmer
färgblinda
”Familjen Bridgerton”, ”Lupin” och
”David Copperfields äventyr och
iakttagelser” är skolexempel på det som
kallas ”färgblind rollbesättning”.
DN:s Wanda Bendjelloul ser tydliga
tecken på hur film- och tv-världen blir
alltmer inkluderande.
yra minuter in i den nya Netflixserien ”Familjen
Bridgerton” är det inte mycket som skiljer den
från andra kostymdramer som utspelar sig på
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1800-talet. Ett pärlband av unga fröknar, i
tidsenliga empirliv och blonda
korkskruvslockar, är på väg att slussas in i
societeten. Det är först tjugofyra sekunder
senare, när den brittiska drottningen
presenteras för tittarna, som det står klart att
serien radikalt skiljer sig från sina föregångare.
Tronen visar sig nämligen innehas av en mycket
missbelåten svart dam (Golda Rosheuvel) med
blålila peruk. Det är hon som är den allsmäktige
domaren över de vita flickornas potential på
giftasmarknaden. Innan första avsnittet är slut
har en rad andra svarta karaktärer ur de högre
stånden, såsom hertig Simon Basset (Regé-Jean
Page) och hans beskyddare lady Danbury
(Adjoa Andoh) introducerats. Detta utan att
vare sig den brittiska kolonialismen eller dess
bakomliggande rasistiska ideologi varit del av
narrativet. Ett faktum som gjort serien till ett

omdiskuterat exempel på det som i USA
kommit att kallas för färgblind rollbesättning.
”Familjen Bridgerton” bygger på den
amerikanska författaren Julia Quinns böcker
om den förmögna brittiska syskonskaran
Bridgerton. Tv-versionen, som väl bäst kan
beskrivas som en blandning av Jane Austen och
”Fifty shades of Grey”, har blivit en omedelbar
tittarsuccé som får en andra säsong. Redan första veckan sågs den 63 miljoner gånger vilket gör
den till den femte mest sedda Netflixserien
någonsin. Persongalleriet i böckerna består av
vita karaktärer och idén bakom seriens
rollbesättning tillskrivs den afroamerikanska
producenten Shonda Rhimes. Hon står sedan
tidigare bakom framgångsrika serier som
”Scandal” och ”How to get away with murder”
som båda har svarta huvudrollsfigurer.
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Rhimes är också något av en tv-seriepionjär
som tidigt gjorde sig ett namn genom
rollbesättningen i ”Grey’s anatomy” (2005–).
Serien var inte bara en språngbräda för den
kanadensisk-koreanska skådespelerskan Sandra
Oh (”Killing Eve”) utan var också tidig med att
ge svarta skådespelare höga befattningar på
Seattle Grace Mercy West Hospital.
Chefskirurgen Richard Webber spelas till
exempel av James Pickens Jr. För att bryta
Hollywoods stereotypa färgseende införde
Rhimes även en regel i produktionen som
förbjöd att knarklangare och hallickar spelades
av svarta skådespelare.
Rhimes var alltså med och formade det tvserieformat som kommit att bli en maktfaktor
inom populärkulturen. Strömningstjänsternas
segertåg över världen har lett till ett
paradigmskifte, inte bara i hur vi konsumerar

film, utan också när det kommer till själva
utbudet. En intressant bieffekt av det
kommersiella målet att nå alla publikgrupper, i
alla åldrar, över hela världen är nämligen också
bredare representation både framför och bakom
kameran. Framgångsrika serieskapare som
Ryan Murphy med sin queera seriekatalog,
(”Glee”, ”Pose” etc) och kvinnliga producenter
som Jenji Kohan och hennes ”Orange is the new
black” har varit med och utmanat
filmbranschens idéer om vad ett potentiellt
lönsamt projekt kan tänkas vara. Black lives
matter-rörelsen (som startade redan 2013)
födde i sin tur 2015 års #Oscarssowhitekampanj (som kritiserade bristen på mångfald i
Hollywood) som bidrog till en större
medvetenhet kring frågan i filmbranschen. Som
ett direkt resultat av den stora nyrekryteringen
av jurymedlemmar som gjordes i samband med
det, har filmer som ”Moonlight” (2016) och
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”Parasit” (2020) kunnat vinna pris för bästa
film på Oscarsgalan.
Ett centralt begrepp för att förstå det stora
genombrott för svarta skådespelare och
karaktärer som vi ser just nu inom film och tv är
den så kallade afrofuturismen. Uttrycket
myntades av den amerikanska författaren Mark
Dery i början av 90-talet. I hans essä ”Black to
the future” växer ett mönster av
afroamerikanska konstnärer fram som på olika
sätt och inom vitt skilda genrer använder
science fiction för att utforska existentiella
frågor kring identitet, rasism, utopier, teknisk
innovation och dess påverkan på människan.
I dag ses många tidigare verksamma
konstnärer, som alltså inte själva beskrivit sig
som afrofuturister, som en del av rörelsen. Ett
sådant exempel är författaren W E B Du Bois
som bland annat stod bakom en av USA:s äldsta

och mest inflytelserika medborgarrättsrörelser
(NAACP). I science fiction-romanen ”The
princess steel” (1910) beskriver han hur den
svarte sociologen Hannibal Johnson
demonstrerar sitt ”megaskop”, en magisk
uppfinning med vilken man kan se genom tid
och rum. Numera kallas allt från författare som
Octavia Butler till artister som Afrika
Baambaata afrofuturister. På filmfronten är
naturligtvis ”Black Panther” (2018) en viktig
milstolpe och i senaste numret av FLM berättar
regissören Baker Karim att han just nu arbetar
med en afrofuturistisk kortfilm som går under
namnet ”Jordbundna”.
Men det är också tydligt att det alltid varit
fantasygenren som gått i bräschen för en mer
färgblind rollbesättning i Hollywood. Där har
det aldrig varit några konstigheter att Samuel L
Jackson spelar Nick Fury i ”Avengers” (2012),
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Idris Elba är Heimdall i ”Thor. En mörk
värld” (2013) eller att Michael B Jordan spelar
Johnny Storm i ”Fantastic four” (2015). Det
kanske främsta exemplet på detta är att
Batmankaraktären Catwoman gått från att vara
en vit karaktär till att först spelas av Eartha Kitt
(på 60-talet), sedan Halle Barry (2004) och nu,
i den kommande versionen (premiär 2022), ska
spelas av Zoë Kravitz. Värt att nämnas är väl
dock att den sexuella spänningen mellan
Batman och Catwoman försvann helt ur
manuset när Eartha Kitt drog på sig kattdräkten
eftersom kärleksrelationer mellan vita och
svarta ansågs opassande på film under 60-talet.
Genom åren har även andra, om än blygsamma,
initiativ tagits för att luckra upp den normativa
rollbesättningen i Hollywood. Men det är också
tydligt att extremt få svarta skådespelare,
däribland Denzel Washington (”The

Manchurian candidate”, ”Mycket väsen för
ingenting”) och Will Smith ( ”I am Legend”,
”Men in black”) fått roller som tidigare gått till
vita skådespelare eller haft en vit person som
förlaga. Det finns även ett fåtal exempel på
nyinspelningar av älskade filmer som
uppdaterats med hjälp av en diversifierad
ensemble såsom musikalen ”Annie” (2014),
”The Wiz” (från 1978 med Diana Ross som
Dorothy och Michael Jackson som
fågelskrämman) och ”Askungen” (från 1997
med Whitney Houston och Brandy Norwood i
rollerna).
I Europa ser vi just nu flera exempel på hur
franska och tyska filmskapare skriver om
litterära klassiker och använder själva castingen
som ett grepp för att kommentera sin samtid. I
Netflixaktuella ”Lupin” spelar Omar Sy en
modern reinkarnation av den kände franske
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gentlemannatjuven Arsène Lupin från början av
1900-talet. I serien motiveras hans drivkraft
bland annat med den rasism hans far en gång
utsattes för. I ”Les misérables” (2019) använder
Ladj Ly Victor Hugos klassiker för att beskriva
spänningarna i dagens franska förorter liksom
Burhan Qurbani förlägger sin tappning av den
tyska 1920-talsromanen ”Berlin Alexanderplatz”
till nutid. I hans version har Franz Biberkopf
förvandlats till flyktingen Francis (Welket
Bungué) från Guinea-Bissau. Den svenska
motsvarigheten skulle vara en modern tolkning
av Per Anders Fogelströms ”Mina drömmars
stad”.
Som ni ser spränger afronauter sig inte bara
genom stratosfären på sin väg ut i rymden utan
företar sig också ibland, precis som Bois
förutspådde, resor i både tid och rum. Ibland
innebär det att flytta människor som tidigare

befunnit sig i historieskrivningens periferi till
centrum av berättelsen. Ett sådant exempel är
”Dolda tillgångar” (2016), om de kvinnliga
afroamerikanska matematiker som arbetade för
Nasa under 60-talet. I fallet ”Familjen
Bridgerton”, är det dock det faktum att den inte
bygger på några verkliga personer som vållar
debatt. Det vill säga att den medvetet placerat
sig mittemellan fantasi och en igenkännbar
verklighet. För så länge hiphopparen Wiz
Khalifa bara dyker upp som sexig lieman i den
kvinnliga 1800-talspoetens fantasier (tv-serien
”Dickinson”) eller svarta skådespelare spelar
tjänstefolk i ”The great” är det ingen som höjer
på ögonbrynet. Och i ”The Luminaries” kan ju
en rasifierad äventyrare som Emery (Himesh
Patel) lika gärna ses som ett historiskt motiverat
undantag som ett uttryck för seriens magiska
realism. Men det är just när det kommer till
kostymdramer som ”Familjen Bridgerton” och
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musikalen ”Hamilton” (som just släppts på
Disney+) som frågan blir mer komplex.
Eller en film som ”David Copperfields äventyr
och iakttagelser” (2019) där
regissören Armando Iannucci låter Dev Patel
(som har indiskt påbrå) spela huvudrollen i
Charles Dickens klassiker, utan att över huvud
taget kommentera det faktum att båda hans
föräldrar i filmen är vita. Alla dessa filmer har,
genom sin genomgripande diversifierade
rollbesättning, kritiserats för att medvetet vilja
skriva om historien. Och invändningarna
kommer både från dem som motsätter sig hela
idén om behovet av mångfald och dem som
menar att dessa exempel, trots sina goda
intentioner, riskerar att tona ner
Storbritanniens och USA:s brutala historia och
rasistiska arv genom att inte göra det till en
viktig del av berättelsen.

I kölvattnet av debatten, där konstnärlig frihet
och historisk korrekthet ställs mot varandra,
har en annan intressant diskussion dykt upp.
För skulle man inte lika gärna kunna se
”Familjen Bridgerton” som ett
fantasieggande what if-scenario? Hur hade
dagens Europa sett ut ifall en svart drottning
suttit vid makten på 1800-talet? Tanken är
heller inte helt gripen ur luften. En del
historiker menar nämligen att kung George III:s
gemål, drottning Charlotte (1744–1818) som
tronar i serien, mycket väl kan ha haft
afrikanskt påbrå. Charlotte härstammade från
en gren av det portugisiska kungahuset där
Alfonso III fick flera barn med en svart kvinna.
Enligt denna teori skulle dåtidens konstnärer
medvetet försökt tona ner drottningens
ursprung på de officiella porträtten. Brittiska
The Guardian skriver också att både hennes
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läkare och författaren sir Walter Scott beskrev
hennes utseende i rasistiska ordalag. Andra
historiker bestrider dock denna teori och menar
att det eventuella påbrået faller på att det ligger
alldeles för långt tillbaka i tiden. Men utifrån
det faktum att det råder delade meningar om
drottningens härkomst skulle man kunna säga
att det ungefär är lika rätt att låta Helen Mirren
spela drottning Charlotte i ”Den galne kung
George” (1994) som att Golda Rosheuvel nu
spelar henne i ”Familjen Bridgerton”.
Det bör även tilläggas att det redan i slutet av
1700-talet levde cirka 20 000 fria slavar i
London som hittills sällan synts på film. En av
dem som mycket väl hade platsat i Bridgertons
universum var affärskvinnan Dorothy Thomas
(1763–1846). Hon föddes som slav men blev så
småningom (genom att själv profitera på
slavhandeln) en av de rikaste kvinnorna i

Västindien. Under sin tid i London ryktades det
även om att hon var älskarinna till den blivande
brittiska kungen, William IV.
Det finns med andra ord fortfarande mycket
kvar att utforska när det gäller vår historia, som
i sin tur naturligtvis färgats av vilka som känt
sig manade att nedteckna den. Filmhistorien är
som bekant också full av slentrianmässiga,
rasistiska och historiskt inkorrekta val som vid
tidpunkten ”gynnat” vita skådespelare. Allt från
Mickey Rooneys asiatiske hyresvärd i ”Frukost
på Tiffanys” (1961) till Alec Guinness i rollen
som arabisk prins i ”Lawrence av
Arabien” (1962). Men även i modern tid har vi
kunnat se Scarlett Johansson spela den
japanska karaktären Mira Killian i ”Ghost in the
Shell”( 2017). I dag, när antalet skådespelare
med olika etnisk bakgrund blivit betydligt
större, har diskussionen också kommit att
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handla om att detta rent konkret leder till
uteblivna arbetstillfällen. Därför beslutade till
exempel serieskaparna till den animerade
”Central Park” förra året att ersätta Kristen Bell
med Emmy Raver-Lampman (”The umbrella
academy”) i rollen som Molly Tillerman. På
samma sätt fick den indiske butiksägaren Apu i
”Simpsons” häromsistens en ny och mer
karaktärsanpassad röst.
Den här typen av förändringar, där välbekanta
karaktärer byter skepnad, väcker ofta initialt
starka känslor även om laddningen för de allra
flesta främst verkar ligga i själva förändringen i
sig. För några år sedan var det till exempel
många som blev upprörda över att Noma
Dumezweni spelade Hermione i den brittiska
teateruppsättningen av ”Harry Potter och det
fördömda barnet”. Precis som att vissa uttryckt
missnöje med spekulationerna kring att Idris

Elba skulle ersätta Daniel Craig i rollen som den
ikoniske Agent 007 efter ”No time to
die” (premiär i höst). Och detta alltså trots att
Naomie Harris redan i och med ”Skyfall” (2012)
tog över som Miss Moneypenny.
Som ett tecken i tiden har nu ”Familjen
Bridgerton” även blandat sig i samtalet. För
några veckor sedan fick Idris Elba nämligen
konkurrens om rollen sedan ”Bridgerton”fansen inlett en kampanj för att deras nya
favoritskådespelare, Regé-Jean Page, ska få
möjlighet att göra ännu ett historiskt kliv in i
framtiden och bli nästa James Bond.
Wanda Bendjelloul
kultur@dn.se
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05 Rå realism
och egensinnig
estetik i nya
filmböcker
”Ett Sverige i marginalen”
Peter Grönlund

”Den visuella tystnaden”
Mia Engberg
POV Books
Läsa filmmanus? Det låter kanske inte som en
kioskvältare. Det finns som bekant otaliga
kurser i ämnet att skriva filmmanus. En bra

business under senare år, inte minst när det
gäller den amerikanska enmanshowen Robert
McKee som hunnit undervisa halva filmvärlden
med sina mastiga fyradagarskurser.
Men vill man läsa en person som blivit svensk
mästare efter bara två filmer så, voilà! Det
expanderande varumärket Point of view
(filmtidskrift på nätet och podd) är numera
också förlag och ger i dagarna ut ”Ett Sverige i
marginalen” som samlar den
Guldbaggebelönade Peter Grönlunds manus
(som han själv också regisserat).
Här finns ”Tjuvheder” som 2015 markerade
något nytt i svensk samtidsfilm. Ett berättande
som slår upp en dörr till en skuggvärld som få
utom missbrukarna, de hemlösa, socialen,
polisen och beroendevården känner till.
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Den starka känslan av autenticitet var explosiv.
När man läser manuset till ”Tjuvheder” liksom
uppföljaren ”Goliat – med ett läsvärt förord av
DN:s filmkritikerveteran Eva af Geijerstam –
imponeras man av det tonsäkra och effektiva
dialogflödet och ser extra tydligt vilken stark
motor den är.
Uppföljaren ”Goliat” (2018), flyttar fokus från
Stockholmsförorterna och kretsar kring en
familj i en utdömd bruksort som trasas sönder
av kriminalitet, machoideal och usla livsvillkor.
Båda texterna står på egna ben, om man så vill,
och går att läsa som korthuggna romaner om
det utanförskap som existerar strax bortom
medelklassens trygga, zoomjobbande
lunchpromenadsliv.
I slutet av förra året gav POV Books ut Mia
Engbergs ”Den visuella tystnaden – en essä om
film”. Hon var tidigare mest känd som

dokumentärfilmare men fick 2013 ett stort
genombrott med sin poetiska, autofiktiva och
Guldbaggebelönade hybridfilm ”Belleville baby”
som baseras på en kärleksrelation i Paris i
ungdomen. I uppföljaren ”Lucky one” tar hon
ännu ett steg närmare spelfilmen och utvecklar
historien om gangstern Vincent som vaktar
prostituerade på lyxhotell om nätterna inne i
Paris och försöker ta hand som sin dotter på
dagarna.
Grönlund och Engberg förenas i en ambition att
utforska nya marker. Om den förstnämnda
boken handlar om praktik så fokuserar ”Den
visuella tystnaden” snarare ett pågående
forskningsprojekt, ett försök att förklara den
estetik som driver henne framåt. Ett avskalat
formspråk med rötterna hos bland annat
Marguerite Duras och Derek Jarman.
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”I den svarta bilden formas ett filmiskt
berättande som möter åskådaren – eller ska vi
säga åhöraren – på egna villkor, bortom
filmdukens begränsningar, bortom
filmhistoriens konventioner, bortom
marknadens krav på säljbarhet, bortom den
dominerande blickens begär, bortom den egna
önskan att behaga”, förklarar Engberg sin egen
vision.

Helena Lindblad
helena.lindblad@dn.se

”Den visuella tystnaden” skildrar den
mödosamma vägen dit på liv och död, via en rad
personliga minnesbilder som bland annat
innefattar en allvarlig cancersjukdom. Mia
Engberg är en fin stilist som gifter samman det
professionella och det privata på ett intim och
starkt sätt.
Utgivning av filmlitteratur på svenska har länge
varit minst sagt mager. POV Books blir
spännande att följa vidare.
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06 Du måste
välja –
journalist eller
aktivist
Trovärdighet är för en aktör som Sveriges Radio
ett viktigare kapital än alla licenspengar och
public service-skatter i världen. Det innebär att
du som medarbetare inte får vara aktiv i en viss
fråga, inte delta i politiska aktiviteter, inte ens
”gilla” vilka inlägg som helst i sociala medier.
Eller jo, det får du – men då kan du inte
rapportera om just de frågorna. Du kan inte
vara journalist och aktivist samtidigt.

Detta är inga nyheter. Det finns närmast
övertydligt beskrivet i den public servicehandbok med riktlinjer för medarbetarna som
till och med går att läsa på nätet.
”Medarbetare som offentligt har tagit ställning i
en fråga får inte delta i bevakningen av den”,
står det. Och: ”Som offentliga sammanhang
räknas till exempel sociala medier, bloggar,
insändare, debattartiklar och demonstrationer.”
För den som ändå vill vara politiskt engagerad
återkommer en nyckelfras: arbetsuppgifterna
kan komma att påverkas.
Det är därför märkligt att anställda som
undertecknat uppropet ”Vems SR?”, om rasism
och diskriminering på Sveriges Radio, blir
förvånade när de inte längre får rapportera om
rasism och diskriminering. Det är svårt att tolka
handboken annorlunda.
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Uppropet ställer viktiga frågor. Den som har
undertecknat och nu tar striden har visat
civilkurage. Det är inte lätt att bita den hand
som föder en. Men i begreppet civilkurage ligger
att man tar en risk, gör en uppoffring.
Uppropet innehåller också formuleringar som
ligger nära en rätt radikal syn på antirasism. Det
framställs som ideal att ”vita analyserar och
förstår konsekvenserna av sina privilegier”, det
talas om en ”bias” som ”utgår från en
vithetsnorm”, det sägs vara en ”självklarhet” att
redaktioner ska följa ”Black Lives Matters
aktiviteter i Sverige”.
Priset man måste betala på SR och SVT för att
engagera sig i en fråga är att man inte kan räkna
med att få rapportera om den. Man kan inte
både äta radiokakan och ha den kvar.

Att Sveriges Radios ledning står upp för
trovärdigheten när det stormar hedrar den, men
det hade varit mer hedrande om man varit
konsekvent i sin syn på medarbetarna. En av
undertecknarna av uppropet, Edgar
Mannheimer, berättar i DN att han inte fick
några arbetsrestriktioner alls, och att han ”till
skillnad från andra som fått restriktioner är en
vit man”.
Mannheimer är också son till en av Sveriges
Radios mest profilerade medarbetare. Men
oavsett anledning till att han blev ett undantag
ser det rejält illa ut och ger ännu större
anledning att lyssna till dem som vill diskutera
särbehandling på Sveriges Radio.
Erik Helmerson
erik.helmerson@dn.se
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06
”Skogsindustrin
styrde
forskningen”
Future forests var Sveriges största
skogsforskningsprogram, som
finansierades av staten och
skogsnäringen. Forskaren Erik
Westholm som deltog i programmet,
menar att industrin styrde inriktningen.
– Det var mycket värre än vad jag trodde.
Future forests sjösattes 2010, som Sveriges
största forskningsprogram om skogen. Statliga
forskningsstiftelsen Mistra bidrog med 55

miljoner kronor, nästan lika mycket kom från
skogsindustrin, bland andra Sveaskog, Holmen
och SCA.
Kung Carl XVI Gustaf deltog i en exkursion
tillsammans med företrädare för skogsnäringen
med Future forests 2016 i Västerbotten och
citeras i årsrapporten:
– Future forests är utan tvekan ett mycket
viktigt forskningsprogram.
2017 gick programmet in under Sveriges
lantbruksuniversitet, SLU.
Erik Westholm, professor emeritus vid
institutionen för stad och land vid SLU, deltog
själv som forskare i Future forests under de fyra
första åren. Han uppger hur han reagerade mot
en likriktning han upplevde – ett motstånd till
forskning som talade emot rådande skogsbruk.
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Med ekonomihistorikern Jenny Andersson har
han därefter studerat tillkomsten av
forskningsplattformen. Enligt deras analys i
boken ”Slaget om framtiden – forskningens roll
i konflikten mellan tillväxt och miljö” (Santérus
förlag, 2019), var inriktningen överenskommen
i förväg mellan industrin och SLU: klimatfrågan
skulle användas som förevändning att öka
produktionen inom skogsbruket.
För DN beskriver Westholm hur han intervjuat
direktörer från skogsbolag som uttalat att det
var ”bättre om argumenten kom från
universitetet än direkt från bolagen”.
– Det var värre än vad jag kunnat tänka mig.
Man var från skogsnäringens sida less på både
miljörörelsen och skogsbiologer som ville se
mer miljöhänsyn i skogen. Genom att betala
skogsforskningen så ville man ta tillbaka en

berättelse om att produktionen måste ges
prioritet över miljöfrågorna.
SLU vill inte kommentera uppgifterna utan
hänvisar till berörda forskare.
En annan forskare i Future forests var Jon
Moen, numera prefekt med ansvar för forskning
och forskarutbildning vid institutionen för
ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå
universitet. Han slutade i programmet efter att
2013 ha varit med om att publicera en artikel i
Nature Communications, med resultat som
motsade det moderna skogsbruket med
monokulturer – plantage av en enda trädart
efter kalavverkning.
– Data från Riksskogstaxeringen visade positiva
effekter bland annat på tillväxt av att ha flera
arter. Det har vi fortsatt jobba med – det finns
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en tydlig sådan effekt. Men det var delvis
kontroversiella resultat.
Anonyma företrädare för Future forests uttalar
sig i Erik Westholms bok om att studien inte
passade in i ”mallen”.
– Jag stod inför ett karriärval, men kritiken
fanns ju där som en bidragande faktor till mitt
val att sluta inom programmet, säger Moen.
Annika Nordin var professor vid SLU och chef
för Future forests. Hon satt mellan 2017–2020
samtidigt i Sveaskogs styrelse. Enligt henne är
anklagelserna om påverkan tagna ur luften.
– Det är många som beskyllt Future forests
forskning för att vara köpt från industrin. Vi
håller inte med om det. Det är 500
vetenskapliga artiklar som publicerats. Forskare
är väldigt autonoma människor. De är
entreprenörer, hör till universitetet men måste

söka egna pengar. Att leda forskare är att leda
en hord med katter – ungefär lika lätt – de
skulle aldrig gå att styra.
Pelle Gemmel är professor emeritus i
skogsskötsel vid SLU och var skogsvårdschef för
SCA 2007–2014. Han företrädde SCA när
bolaget var med att finansiera Future forests,
och uppger att det från början var svårt att
övertyga bolaget om att bidra.
– Det stämmer verkligen inte att forskningen
styrdes av industrin. Det kom ju bland annat
forskning som handlade om konflikter, som inte
direkt gynnade skogsnäringen. Skogsnäringen
och forskningen har funnits nära varandra
sedan 1800-talet och det har varit nyttigt för
hela samhället, även för frågor om miljöhänsyn.
Docent Ola Engelmark var Mistras vd 2007–
2010. Enligt honom innebär dock kopplingen
934

mellan svensk skogsforskning och industri
konsekvenser.
– Det blir ofta näringspolitik av svensk
skogsforskning, säger han.
Det menar han i sig utgör ett hot.
– Den vetenskapliga hinnan kan bli ännu
tunnare i lägen när skogsindustrin står för
pengarna. Balansgången mellan forskning och
praktik är tillräckligt svår som den är. Och en
skoglig synvända för att kunna hantera
accelererande klimat och mångfaldskris, liksom
samhällets nya behov, blir alltmer akut.
Lisa Röstlund
lisa.rostlund@dn.se

06
Skolplattformen
får underkänt
av lärare
Skolplattformen i Stockholms stad får
färre klagomål och fungerar nu för den
som använder den rätt. Det är budskapet
från utbildningsdirektör Lena Holmdahl.
Men många lärare håller inte med.
– I början fungerade i princip ingenting,
säger gymnasieläraren Katarina Lycken
Rüter.
Som DN har rapporterat får Skolplattformen,
Stockholms stads it-satsning för skolan, fortsatt
935

skarp kritik. Inte minst från föräldrar. Men även
från lärarhåll beskrivs systemet som mycket
bristfälligt.
I en intervju berättade Lena Holmdahl, stadens
utbildningsdirektör, att hon får färre klagomål
på Skolplattformen i dag och att den nu
fungerar – om den används rätt.
Läraren Katarina Lycken Rüter på Anna
Whitlocks gymnasium är en av de som reagerar
på uttalandet.
– Det är så långt från min verklighet som man
kan tänka sig.
Hon beskriver hur enklaste uppgift, som att
sätta omdömen om elever kan fungera:
– En lärare kan lägga in ett omdöme – sedan är
de försvunna. När omdömena är satta kan
elever plötsligt inte se dem. Sedan kan en del se

dem, men inte andra. De kommer tillbaka,
sedan försvinner de igen. Det finns en
instabilitet i systemet, det handlar inte om
huruvida jag gör rätt eller inte.
– Jag hade en elev i fredags som stod och grät
för att hon hade blivit av med två veckors
arbete.
Att skriva ut inlämnade arbeten för en klass på
33 elever kräver 198 klick och runt 25 minuters
arbete eftersom systemen är så sega, enligt
Katarina Lycken Rüters beräkning.
– Systemet funkar, men det är ett så sjukt
taskigt gränssnitt.
Hon håller i viss mån med om att systemet har
blivit bättre sedan det lanserades 2018.
– Jag delar den bilden i så måtto att i början
fungerade i princip ingenting. Nu fungerar
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saker ofta. Det är stor skillnad, men för mig som
lärare räcker det inte.
Utbildningsdirektören uttalade om att
klagomålen är färre nu kan bero på att kritik
inte når fram.
– Eftersom ingen frågar och det inte finns
någon kanal för oss så känns det som att
information om vad som händer inte finns på
utbildningsförvaltningen. Samtidigt kan de inte
vara helt döva för verkligheten.
Problemen har fått lärare att improvisera med
andra verktyg, utanför Skolplattformen som att
mejla föräldrar eller lagra filer på Googles
liknande tjänst. Det säger både Katarina Lycken
Rüter och andra inom skolan som DN har varit i
kontakt med.

Ragnar Sjölander, ordförande för Lärarnas
riksförbund i Stockholms stad, hör liknande
vittnesmål från fackförbundets medlemmar.
– Lärare åläggs ett väldigt dubbelarbete. Man
ska både lägga ut sina planeringar och
dokumentation om elevernas studieresultat så
att de blir tillgängliga på Skolplattformen, men
behöver sedan i många fall ändå mejla ut
informationen.
Enligt Lärarnas riksförbund har många skolors
krav på dokumentation ökat i samband med
Skolplattformens införande, samtidigt som de
statliga dokumentationskraven minskat. När itsystemet inte levererar det som behövs blir den
administrativa bördan stor, säger Ragnar
Sjölander.
– Jag ser fortfarande inte något vettigt program
där jag kan dokumentera vad eleverna har gjort
937

och presterat. Jag använder, som de flesta
lärare jag känner till, ett eget exceldokument för
det.

linus.larsson@dn.se

Något som har fungerat bättre med it-systemet
är distansundervisningen.

I torsdags skrev DN om Skolplattformen vars
brister pekas ut som ett stort riskområde för
skolverksamheten, enligt kommunens eget
dokument.

– Vi har inte haft någon större kritik mot
systemen som lärare använder i
distansundervisning och det har varit vår smala
lycka under pandemin.
Vad vill ni att staden gör nu?
– En genomlysning och en utvärdering av vad
som verkligen efterfrågas av lärare i
undervisningen vad gäller digitalt stöd.
Amanda Lindholm
amanda.lindholm@dn.se

Bakgrund.

Det har gått drygt två och ett halvt år sedan
Stockholms stad sjösatte Skolplattformen, den
enorma satsningen på ett sammanhållet itsystem för skolan. Systemet har fått massiv
kritik, inte minst från föräldrar. Men även
revisorerna kritiserar projektet, PWC skriver att
Skolplattform Stockholm ”har tappat greppet
om vilka krav som upphandlats, vilka som
tillkommit, vilka som godkänts samt vilka
beslut som fattats och av vem”.

Linus Larsson
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När projektet avslutades formellt i december
2019 uppgavs slutsumman till 675 miljoner
kronor.
Lägger man samman utvecklingskostnad med
årliga driftkostnader, ser man att över en
miljard har gått till it-systemet hittills. 2018
kostade driften 158,5 miljoner, därefter omkring
120 miljoner kronor per år. Summa: 1,076
miljarder kronor, fram till och med år 2020.

Källa: Stockholms stad

06 Amat Levin:
Kan SRjournalister
som är emot
rasism
fortfarande
rapportera om
rasism?
Att uppropet mot rasism och diskriminering på Sveriges Radio lett till att
restriktioner införts mot
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undertecknande journalister öppnar för
en mängd bisarra scenarier.
Uppropet ”Vems SR” har skapat svallvågor.
Men vittnesmålen om rasism, dålig
representation, bristande bevakning och att
Sveriges Radio – likt majoriteten av svenska
mediehus – är för homogent för sitt eget bästa
kommer knappast som en överraskning.
I antologin ”Mörk magi i vita medier: svensk
nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar
och rasism”, publicerad 1998, skriver Christian
Catomeris om den segregerade
mediebranschen. Den mångårige public servicejournalisten vittnar i boken om hur han
”förflyttas till en värld, som när det gäller den
etniska sammansättningen, befinner sig kanske
tjugo-trettio år tillbaka i tiden” när han kliver in
Radiohuset.

Sju år senare, 2005, gräver den dåvarande DNskribenten Oivvio Polite i Sveriges Radios
mångfaldssatsningar. Bland annat i det
påkostade More colour in the media-projektet
som mest utmynnade i handledarlöner för
redan existerande SR-medarbetare i stället för
ökad representation.
”Vems SR” har alltså inte uppstått ur tomma
intet, utan ska förstås som det senaste i en rad
tecken på att något inte står rätt till.
Flera undertecknade uppropet anonymt, när vi
ser hur Sveriges Radio hanterar kritiken blir det
uppenbart varför. Tidningen Journalisten
rapporterade förra veckan att de som skrivit
under nu har begränsats i vilka ämnen de får
täcka. Att de till och med uppmanats att klippa
bort delar av samtal där intervjupersonen
nämner rasism eller Black lives matter.I en
uppföljning vittnar samtidigt SR-journalisten
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Edgar Mannheimer att han inte belagts med
några restriktioner. Som av en händelse är han
den ende vite mannen att skriva under med
namn. Först när han själv går ut med att han
sluppit undan får han begränsningar.
Av rapporteringen att döma finns det flera
aspekter av ”Vems SR” som upprört ledningen.
Dels att kritiken över huvud taget har framförts
offentligt. Dels att den anses uppmana till
kvotering, något som varken undertecknarna
eller Diskrimineringsombudsmannen håller
med om. Men den eventuellt mest känsliga
aspekten är att undertecknarna anses ha uttalat
sitt stöd till Black lives matter.
En vidare fråga är varför det anses så
kontroversiellt med Black lives matter, vars
grundläggande syfte är att motverka den
väldokumenterade systematiska rasism som
drabbar svarta amerikaner. En public service-

journalist som, enligt propositionen som låg till
grund för demokratiparagrafen, förväntas
fördöma rasism bör alltså kunna hålla med om
grundprincipen – att svarta amerikaner ska
behandlas lika – utan att förhålla sig helt
okritiskt till rörelsens alla delar.
Men det är egentligen ett sidospår, för
undertecknarna har inte uttryckt sitt stöd till
Black lives matter. Rörelsen omnämns bara i
uppropets inledning som ett fenomen som
sporrat diskussioner om rasism världen över.
I DN:s uppföljning medger SR:s biträdande
programdirektör Olov Carlsson att det är
publikens tolkning som har fått avgöra att
uppropet uppfattas som en del av Black lives
matter. Att ledarskribenter och debattörer dömt
ut undertecknarna som opartiska.
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Det är en minst sagt oroande utveckling, om
något ett tecken på partiskhet, att utomstående
ledarskribenter tillåts ha den makten.
Konsekvensen blir att SR-journalister som
öppet är emot rasism inte längre får rapportera
om rasism. Särskilt inte de som är icke-vita.
Kanske betyder det även att homosexuella
journalister som någon gång uttalat sig positivt
om Prideparaden eller Stonewallupproret inte
längre får skriva om homofobi.
Eller att kvinnliga journalister, som någon gång
deltagit i metoosammanhang, förväntas
censurera en intervju om personen de samtalar
med nämner sexuella övergrepp.
Det är en hisnande mängd bisarra scenarier
som SR nu öppnat dörren för.
Amat Levin
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06 Kajsa Haidl:
Nu har ni
chansen att
renovera Mello,
SVT. Ta den!
Runt millennieskiftet kallade SVT i Stockholm
till krismöte om Melodifestivalens framtid.
Bakgrunden var en rad bleka tävlingar på 90talet med dalande tittarsiffror och stor
förvirring. Nu behövde man ta ett beslut –
skulle Melodifestivalen nedprioriteras eller
skulle man satsa stort?

Det blev det senare. 2002 sjösatte SVT den
stora omgörningen av programmet med fyra
deltävlingar och en turné ute i landet. Antalet
tävlingsbidrag utökades rejält och man införde
också det uppsamlingsheat som i dag kallas
Andra chansen.
Det nya, moderna och samtidigt folkliga
programmet, där landets ishallar lyste upp till
tonerna av en ”nu kööör vi!”-vinjett, färgglada
ballonghav och varmkorv i pausen, blev en
succé. Under många år Sveriges mest sedda tvprogram.
Klipp till nutid och det mesta är sig likt. Faktiskt
provocerande lite har hänt med det 20 år gamla
och självbelåtna programformatet, som envist
sagt nej till all form av förnyelse. Kalla mig
cynisk, men i det avseendet är corona det
absolut bästa som kunde hända
Melodifestivalen. Eftersom turnén uteblir i år
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slipper vi (förhoppningsvis!) ett svulstigt och
nostalgifrossande 20-årsjubileum. I stället har
man återigen behövt ägna sig åt krismöten. På
grund av pandemin så måste programmet göras
om, oavsett hur brant den uppförsbacken må
kännas.

2022 och att vissa förändringar kommer att
märkas av redan i år. Hon sade också att man
kommer att bli modigare, ta större risker och
våga sticka ut hakan mer. (Hon nämnde inga
exempel, men det här kan ju inte tolkas på
något annat sätt än som ett löfte om att vi
förevigt slipper fler pruttsketcher med David
Sundin?!)

Jag fullkomligt älskar tanken på det här. Krisen
är ju, för att citera psykiatriprofessorn Johan
Cullberg, en förutsättning, ja rent av en
hävstång för människans (och Mellons)
utveckling. Cullberg talar om fyra faser: den
första förlamande ”chockfasen”, sedan
”reaktionsfasen”, därefter ”bearbetningsfasen”
och så den framåtblickande ”orienteringsfasen”.
Min hobbypsykologiska slutsats är att SVT
glädjande nog redan befinner sig i den sista. När
jag i höstas intervjuade SVT:s Anette Helenius
gav hon flera intressanta svar, bland annat att
en helt ny form av tävlingen kan landa redan

Årets tävlingsstart gör mig mer förväntansfull
än på länge. Med Christer Björkmans avgång
plus en pandemi som omkullkastat allt är det
som upplagt för att vända blad och starta något
helt nytt. Och tajmingen kunde inte vara mer
tacksam. I fjol lyckades SVT med konststycket
att pricka in finalen fyra dagar innan
restriktionerna infördes i Sverige – i år lyckas
de lägga tävlingen mitt i en pissig
februarimånad där pandemilagen redan stängt
ner allt som är helgkul och tanken på en enda
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Netflixserie till får en att vilja klösa ut ögonen.
Allt vi längtar efter är fest, livedramatik och
lägereldskänsla – tre önskningar som
Melodifestivalen har potential att uppfylla.
Dessutom med hjälp av en ny specialbyggd
monsterscen med extra allt.
Hur allt det här kommer att påverka röstningen
och tittarsiffrorna vet vi först efter lördag, men
högst troligt är att vi får uppleva fler skrällar
och oväntade vändningar än på länge när en
stor och diffus mängd nytillkomna tittare
plötsligt ska säga sitt i appen. Startfältet är
också mer målgruppsanpassat – här finns flera
självklara dueller som rocken (Lillasyster och
Mustasch), dansbanden (Sannex och
Arvingarna), ”Idol”-profilerna (Kadiatou och
Tusse), de tidigare rivalerna (Eric Saade och
Danny Saucedo) och sjukt nog kanske också en

repris på fjolårets gastkramande finalduell
(Dotter och The Mamas).
Förväntningarna är som ni hör skyhöga. Hur
har man tagit till vara på den här chansen?
Vilken ny riktning ska Sveriges största tvprogram nu ta? Släng inte bort detta nu, SVT!
Kajsa Haidl
kajsa.haidl@dn.se

945

06 De svenska

kulturtidskrifterna
håller modet uppe i
pandemin
Bokförlagen klarar pandemin utan större
problem, och rapporterar rent av en
ökad försäljning. Men hur går det för de
så viktiga kulturtidskrifterna? Boklördag
sonderar läget i pestens tid.
Tomma scener och teatertiljor. Museer, gallerier
och biografer bakom lås och bom. Men medan
en del konstarter har skadats allvarligt av
pandemin finns det andra som har klarat sig
utmärkt. Spel, tv-serier och litteratur hör till de
senare.

Kulturtidskrifterna står någonstans mellan de
två polerna. Självklart är den skrivna texten och
bilderna det viktigaste, men i allt högre
utsträckning har tidskrifterna kommit att
utveckla en viktig scen- och samtalskultur.
Evenemang, klubbar och framträdanden i
samband med tidskriftens tema har också
kommit att stå för en inte oväsentlig del av
tidskrifternas intäkter.
Göran Dahlberg på tidskriften Glänta är en
smula missmodig:
– Vår försäljning är till stor del beroende av att
vi arrangerar eller deltar i olika former av
evenemang. Föreläsningar, samtal och, inte
minst, fester. Det är mer så än jag trodde
faktiskt.
Prenumerationer har ju en viss eftersläpning, så
på kort sikt drabbades Glänta inte så hårt:
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– Men sedan en tid är det högst kännbart och på
lite längre sikt förödande. Vi behöver den typen
av direkthet och småskalighet. De stora
distributionsnäten är för stora för oss.
Glänta är en av de tidskrifter som arbetar
mycket med internationella projekt och
samarbeten, som inte blivit av under det senaste
året. Resultatet: två inställda nummer,
produktion av alternativa nummer och alltså
mycket dubbelarbete. Ett stort EU-finansierat
projekt fick göras om till något som fungerade
på nätet.
– Var och en i projektet kunde genomföra sin
grej, men vi träffades aldrig så särskilt
gemensamt eller internationellt blev det inte,
snarare mångprovinsiellt. Men vi har i alla fall
börjat lära oss att producera små filmer som vi
lägger ut på Instagram, det har varit kul.

Detta med att tänka digitalt och utveckla nya
lösningar har blivit ett tvång för alla branscher,
och kanske är detta i det långa loppet ändå
något gott. Även för tidskrifterna. I torsdags
kom ett pressmeddelande från tidskriften
20TAL, som nu startar ett digitalt alternativ på
Instagram i väntan på att deras Klubb, en
mötesplats för litteratur, musik, samtal och
mingel i barmiljö – skall kunna öppna igen.
Första ”Klubb 20TAL DigiTAL” bjuder på
läsningar med en ny generation poeter och
prosaister, utifrån senaste numret.
Även Karavans redaktör Birgitta Wallin tycks se
digitaliseringstvånget som något positivt i
eländet:
– Vi har under förra året satsat på att göra en ny
fin hemsida, eftersom den digitala närvaron ju
blivit viktigare än någonsin.
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Men Karavan lider av isoleringen. Det är ju en
tidskrift som med skärpa, nyfikenhet och djup
kunskap sträcker sig ut över världens
litteraturer. Det bygger på att man är på plats
där det händer. ”Att kunna resa ut i världen,
träffa författare på plats, strosa i bokhandlar,
delta i litterära festivaler – allt sådant är en
viktig, för att inte säga livgivande del av
Karavans tillvaro och saknaden är stor när det
inte är möjligt”, berättar Birgitta Wallin:
– Det finns förstås också en oro inför framtiden,
ska vi kunna arrangera litteraturkvällar för
publik som förr? Ska vi kunna bjuda hit
författare utrikes ifrån? Tidigare har Karavan
genomfört flera internationella projekt, bland
annat på plats i Östafrika och i Indien, och det
är klart att man undrar över hur det ska bli med
det framöver.

Tidskriften Essä är förhållandevis ny och hade
knappt hunnit hitta rutiner när pandemin slog
till, och kanske var det fördel. Tanken bakom
Essä är briljant: att låta en handfull essäister
kretsa kring en och samma källtext. Mest
uppmärksammat hittills har nummer 6 varit.
Källtexten är polisprotokollet i anledning av
poeten Dan Anderssons död på ett hotell i
Stockholm. Numret sålde snabbt slut,
konstaterar redaktör Emi-Simone Zawall, som
ändå sörjer försäljningsställena:
– Upplagorna är redan små och säljer ganska
stadigt, både genom hemsidan och i
bokhandeln. Men de försäljningsställen som
periodvis tvingats ha stängt under pandemin
har förstås inte kunnat sälja.
Somliga tidskrifter har sett en ökning av antalet
prenumeranter, men flera beklagar liksom Emi-
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Simone Zawall de mindre försäljarnas svåra tid.
Karavans Birgitta Wallin:
– Vi har sett en liten uppgång vad gäller
prenumerationer och erbjudanden om att ge
bort tidskriften till en vän har fått god respons.
Däremot har lösnummerförsäljningen hos
kommissionärer gått ner, i och med att flera
återförsäljare tar in färre exemplar och en del
små butiker har tyvärr slagit igen.
Överlag verkar det dock som om
prenumerationer och lösnummer oftast säljs på
de evenemang, festivaler, mässor och andra
mötesplatser som obönhörligen har satts på
sparlåga under det senaste året. Å andra sidan
tycker jag mig märka att de tidskrifter som
också fungerar som förlag – som Glänta och
20TAL – har ökat utgivningstakten av böcker.

Mest av allt är det isoleringen som drabbar
tidskrifterna. Självklart, eftersom vi talar om
deglar där röster och personligheter möts kring
en vision. Anrika Lyrikvännens ganska
nytillträdda (årsskiftet 19/20) redaktörer Anna
Lundvik och David Zimmerman vittnar om den
djupnade ensamheten i existentiella ordalag:
– Idéer uppstår för oss oftast i blandningen av
läsning, redaktionella och informella eller
spontana möten med andra poesiläsare.
Begränsade sociala kontakter begränsar också
tanken. Det var till exempel under en kväll med
vänner på en Malmöbar som tanken på att
kunna ta över Lyrikvännen alls slog oss.
Avståndet till läsarna blir för långt, menar
redaktörerna. Kanske har just
kulturtidskrifterna nerverna utanpå i
förhållande till sin publik. Kanske är de bara
extra tydliga när de beskriver känslan av
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stumhet och bortkoppling från ett naturligt
möte ansikten mot ansikten. Oavsett detta så får
beteckningen tidskrift en särskild betydelse i
tider av kris. Tid-skrift.
I senaste numret av Glänta – vars omslags
pryds av en bild på ett svart hål – avslutar
redaktörerna Göran Dahlbergs och Julia
Ravanis sitt förord, som handlar om människan
kontra artificiella intelligenser och
autenticitetsbegreppet: ”Kanske kommer allas
våra jobb en gång ersättas av robotar, men
Gläntas redaktörer kommer att vara några av de
sista.”
Någon tid därefter – närmare bestämt i
torsdags – och ett par inställda och i grunden
omtänkta nummer senare, är en tröttkörd Göran Dahlberg inte längre lika säker:

– Jag vet inte, snart får jag kanske ta hjälp av en
AI om varje nummer ska göras två gånger.
Jonas Thente
jonas.thente@dn.se
3 X NYA NUMMER.

Kritiker 57/58
Man bara måste läsa en essä som heter ”Döden
och den eviga återkomsten, eller Mumintrollet i
antropocen”. Mikael Brunila har skrivit, och det
är bara en av tre texter om Tove Jansson i detta
finlandssvenskt tematiserade nummer av en
tidskrift som aldrig backar från att behandla
sina läsare som vuxna, nyfikna människor.
Aiolos 68/69
För den som håller med mig om att poeten Paul
Celan och konstnären Anselm Kiefer är de
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kanske största tyska efterkrigsintellektuella, så
är Aiolos senaste nummer en självklar
nödvändighet. Med mer än 320 sidor är det
möjligen svårt att kalla detta en tidskrift, men å
andra sidan: vad en kulturtidskrift är
bestämmer tidskriften själv.
Provins 4/2020
Det är numera lite svårt att se den svenska
litteraturens kanske mest sonderade geografi
som en provins, men tidskriften Provins odlar
det provinsiella på det mest förnämliga sätt.
Temat här är Arktis. Ett plus för att
man inte har översatt Ana Stanicévics text om
den isländska mikroförlagsscenen från norska.

06 ”Jag vet ju
inte vad som händer härnäst
men saker och
ting ser bättre
ut nu i USA”
Don DeLillos senaste roman handlar om
en värld som plötsligt blir helt nedsläckt
och gatorna öde – en framtidsvision som
inte känns alltför avlägsen under
pandemin. DN:s Per Svensson har pratat
med författaren om betydelsen av att
skriva på maskin, om strimman av hopp
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efter presidentvalet i USA och om den
unga poeten Amanda Gorman.
Mobilen ringer en minut och fyrtiotvå sekunder
efter avtalad tid. En vänlig röst säger ”Hello
Sweden!” och presenterar sig som ”America”.
Don DeLillo är verkligen väldigt mycket
”Amerika”. Han debuterade 1971 med romanen
”Americana”, en förebådande titel. Sedan dess
har DeLillo skrivit sig in och genom den
amerikanska samtidshistorien och dess
brännpunkter: kalla kriget, mordet på John F
Kennedy, Vietnameran, 11 september och nu
kanske också pandemin.
”... vi har alla i färskt minne, viruset, farsoten,
traskandet genom flygplatsterminalerna,
munskydden, stadsgatorna som ligger öde”,
säger en av gestalterna, den pensionerade
läraren Diane, i hans nya roman ”Tystnaden”.

Den är förlagd till en nära framtid, 2022, dagen
för Super bowl, finalen i den amerikanska
fotbollsligan NFL. Super bowl, som numera
alltid äger rum första söndagen i februari, är ett
av de stora nationella evenemangen i USA, med
stjärnartister som Bruce Springsteen, Lady
Gaga, Shakira och Jennifer Lopez som pausunderhållare.
I romanen ska fem personer se matchen
tillsammans i en lägenhet på Manhattan. Men
tv-skärmen släcks ner, ja inte bara tv-skärmen.
Alla skärmar. Allt blir svart. Inte bara i
lägenheten utan som det verkar överallt.
Don DeLillos kanske mest framgångsrika
roman, ”Underworld” från 1997, är en bjässe på
nära 900 sidor. De romaner han publicerat på
senare år har varit betydligt slankare –
”Tystnaden” är bara på 100 sidor.
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– Jag har inte blivit äldre och klokare, bara
äldre och långsammare, säger han.

Det var nedsläckningen som sådan som
intresserade DeLillo. Han berättar hur han själv
upplevde ett av de stora
strömavbrott, blackouts, som under åren
drabbat hans hemstad New York.

I november förra året fyllde DeLillo 84 år. Han
tillhör den generation av amerikanska
prosaister som Svenska Akademien – av skäl
det blir litteraturforskningens sak att klarlägga
– inte ansåg vara kvalificerad för ett Nobelpris.
Philip Roth och John Updike är redan borta.
Cormac McCarthy, Joyce Carol Oates, Joan
Didion och DeLillos vän Thomas Pynchon är nu
alla i 80-årsåldern.
Jag kan inte låta bli att fråga om det vore helt fel
att tolka nedsläckningen i ”Tystnaden” som en
metafor för döden. Av det artiga svaret att döma
framgår att det vore helt fel.
– Jag tänkte inte i de termerna, nej, det gjorde
jag inte. Min utgångspunkt var ganska praktisk.

– Det var nästan som poesi. Jag promenerade
runt på gatorna i totalt mörker. Det var
häpnadsväckande. Folk befann sig i ett tillstånd
av förhöjt medvetande. De verkade på ett sätt
njuta av det. Men det var ju förstås bara
kortvarigt. Vad skulle hända om nedsläckningen
var permanent? Och om den inträffade inte bara
i en enda stadsdel eller i en enda stad? Det var
vad jag ville undersöka.
Idén till ”Tystnaden” säger han sig ha fått under
en flygresa från Paris till New York. Vid flygsätena fanns små skärmar som kontinuerligt
informerade passagerarna om marschhöjden,
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hastigheten, återstående tid till destinationen
och så vidare.

”Avstånd till destinationen ettusensexhundraen
miles.”

– Och av någon anledning tog jag fram den lilla
anteckningsbok jag alltid har med mig när jag
reser och började skriva ner informationen som
gavs på skärmen. Den var på engelska och
franska. När jag kom hem började jag fundera.
Flygplanet jag reste med hade en normal
landning i New York, men jag började tänka att
det, litterärt, skulle vara intressant att göra det
till en kraschlandning.

Det är frestande att göra scenen i flygkabinen
till en bild för den moderna människans
paradox: Vi besvärjer verkligheten med
exakthet, tämjer den med siffror, mäter ut den
som vore vi kronofogdar med världen som
gäldenär, men bara ett tunt skal skiljer oss från
undergången.

Det är där, i planet från Paris, som ”Tystnaden”
tar sin början. Ett par, han och hon, Jim och
Tessa, i business class, på väg hem efter en
semester i Paris. När de landat ska de snabbt ta
sig till de väntande vännerna på Manhattan för
att tillsammans med dem se Super bowlmatchen. Mannen är som hypnotiserad av
siffrorna och bokstäverna på den lilla skärmen:

När jag frågar om det är så här världen kommer
att gå under, inte med en viskning utan i en
”blackout”, småskrattar DeLillo och säger
”well ... på sätt och vis ... jag antar att det är
möjligt” och sedan glider svaret ut i ”yttre
rymden” och sedan tillbaka till New York och
pandemin och de stängda affärerna och det
surrealistiska i att se alla människor på gatan
bära munskydd och mynnar till sist ut i en fråga
om coronaläget i Stockholm.
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Ryktet bekräftas: Don DeLillo är det slags
författare som helst överlåter läsningen på
läsarna, har alltid varit det. Däremot är det han
som sätter ramarna för intervjuer som denna:
ska handla om boken, inte om det privata eller
politiska. Ska avslutas efter 20–25 minuter
eftersom hans röst inte orkar längre. Och det är
han som ringer upp.

popkulturen, titeln på en Rod Stewart-hit, ett av
spåren på ”Atlantic crossing” från 1975.

När Don DeLillo var yngre var han än mer
programmatiskt offentlighetsskygg än i dag.
Men i september 1979 lyckades litteraturvetaren
och kritikern Tom LeClaire få honom att ge en
vid den tiden smått sensationell längre intervju i
Aten där DeLillo då bodde. Den trycktes senare i
tidskriften Contemporary Literature. DeLillo
gav LeClaire sitt visitkort. Där stod: ”I don't
want to talk about it.”
Det var inte bara ett tydligt budskap, jag vill inte
tala om det, utan också ett eko från

Kanske inte bara en tillfällighet. Don DeLillo
brukar kallas ”postmodernist” (en ism som
brukar identifieras med flitigt bruk av citat och
lån) och i hans litterära värld av paranoia, våld
och konspirativt tänkande spelar masskulturella
fenomen som tv, rockmusik och sport en viktig
roll.
Genom hans romaner rör sig mytologiserade
historiska gestalter som Frank Sinatra, J Edgar
Hoover, Lenny Bruce och J D Salinger. Och i
flera intervjuer har Don DeLillo vittnat om
vilken betydelse mordet på president Kennedy
1963 haft för hans författarskap: ”Jag tror att en
del av mörkret i mina verk är ett direkt resultat
av den förvirring, det psykiska kaos och den
känsla av slumpmässighet som följde på det där
ögonblicket i Dallas”, anförtrodde han New
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York Times 1991. I romanen ”Vågen” (1988)
hade han då tematiserat mordet genom att väva
samman Lee Harvey Oswalds liv med en intrig
byggd på en konspiration med CIA-anknytning.
Don DeLillo växte upp i de italienska kvarteren
kring Arthur Avenue i Bronx. Båda föräldrarna
hade invandrat från Italien. Själv gjorde han en
amerikansk klassresa, tog examen i
”kommunikation” på Fordham University (där
Donald Trump kom att studera några år
senare), jobbade som copywriter, sa upp sig,
bodde i en liten billig lägenhet på Manhattan,
gick på bio och skrev på sin debutroman, gifte
sig, tillbringade tre år utomlands, återvände till
New York och flyttade så småningom ut till
Westchester County strax norr om New York,
till en burgen förort med historisk anknytning
till familjen Kennedy.

En rad författare, så till synes olika som Jonathan Franzen och James Ellroy, har intygat att
de står i tacksamhetsskuld till Don DeLillo. I
Tom LeClaires intervju listade han själv något
motvilligt sina egna förebilder och
inspirationskällor. Det var de stora
modernistiska klassikerna, det slags böcker han
slukade när han i tonåren sommarjobbade som
parkeringsvakt: Nabokov, Faulkner, Joyce. Det
är mot den bakgrunden, de modernistiska
formidealen, man ska förstå att han fortfarande
skriver sina böcker på skrivmaskin, en gammal
Olympia som han haft i 30 år.
– Den har mycket stora typer. Det gör det
möjligt för mig att se bokstäverna på papperet
tydligare, jag har alltid varit intresserad av att
hitta visuella samband mellan bokstäverna i ett
ord, orden i en mening. Om jag minns rätt så
förekommer frasen ”raw sprawl” i slutet av
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”Under jord”. Och det intressanta för mig är att
ordet ”raw” också finns i ordet ”sprawl”. Det
handlar om språkets visuella attraktionskraft
och den accentueras av de stora typerna på
skrivmaskinen jag använder.

Manhattan, Martin Dekker, är lärare i fysik och
besatt av Einsteins relativitetsteori. DeLillo
berättar att han själv i sitt arbetsrum har en bok
med det manuskript från 1912 där Einstein
formulerade relativitetsteorin.

Vi lever nu i en tid när man förutsätts varna för
”spoilers” när man talar om en roman, som om
den inte är något annat än sin intrig, som om
det vore byggnadsställningen och inte huset
man lockades av. Don DeLillo hör i det
avseendet hemma i en annan tid. Han förvaltar
det modernistiska arvet genom att, som han
själv uttryckt det, utgå från att språket lika
mycket är ett ”ämne” som ett ”verktyg”. I
samtalet med Tom LeClaire slog han fast att
skrivande för honom gick ut på att ”försöka
skapa ett intressant, klart och vackert språk”.

– Jag har haft den där boken i några år och den
är alldeles för svår, ja alldeles för teknisk, men
jag läser det jag kan i engelsk översättning och
på något sätt blev det en del av idén till boken.

Det är kanske därför Einstein finns med i
”Tystnaden”. En av gästerna i lägenheten på

– Martin är en viktig gestalt eftersom han är
delaktig i att skapa romanens stiliserade natur.
Han har själv den sortens intellekt, han tänker i
sådana termer. Han är en person som står
längst framme i ett klassrum och talar på ett
formellt sätt. Och han gör det också i merparten
av romanen.
Det ger en vink om att det är det Einsteinska
språket som sådant, snarare än
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relativitetsteorins förklaringsvärde, som är
poängen i ”Tystnaden”; det poetiska i
Einsteinskan. Också i det avseendet skriver
DeLillo i kontrast mot en litterär tidsanda där
det igenkännliga premieras: moraliskt eller
politiskt ”viktiga” budskap, psykologisk eller
social identifikation.
DeLillo strävar i ”Tystnaden” snarast efter
motsatsen: främmandegöring, ett litterärt språk
som skiljer sig från det prefabricerade
vardagsspråk vi sveper in världen i. Det han är
ute efter brukar man ibland kalla ”litteraritet”,
det som gör litteratur till en särskilt sorts text.
Att hitta fram till denna litteraritet är, låter han
förstå, ett mödosamt och tidskrävande slit.
Romanen ”Tystnaden” är snarare en lång
novell. Men formatet reflekterar inte
arbetsinsatsen, framhåller DeLillo.

– Jag har tonvis av utkast. Det tog mig två år att
skriva den. Jag började tidigt 2018 och blev inte
klar förrän ... jag tror det var tidigt i mars 2020.
Då, förvåren 2020, var pandemin fortfarande en
nyhet, vilket ju eftertryckligt talat mot tanken
att ”Tystnaden” tematiserar covid-19 och de
nedstängningar av samhället som smittan
tvingat fram. Den i snart sagt alla recensioner
citerade meningen om ”viruset” skrevs rimligen
in i allra sista minuten.
DeLillos rykte som profet, en litteraturens siare,
som i sina romaner gång på gång låtit läsarna
skåda in i Amerikas (och därmed också den
övriga världens) mörknande nära framtid har
dock knappast försvagats av den nya romanen.
Det existentiella tillstånd han gestaltar,
ensamheten i en nedsläckt värld, är verkligen
”nu”. Men den är samtidigt också en klassisk
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bild av moderniteten, som man möter den hos
såväl Samuel Beckett som Simon and
Garfunkel: ”People talking without speaking/
People listening without hearing.” Det är inte
bara titeln som gör att jag kommer att tänka på
”The sound of silence” när jag läser
”Tystnaden”.

Vad tyckte han då om litteraturens roll under
presidentinstallationen vid Kapitolium, den
unga poeten Amanda Gormans framträdande?
– It impressed me, det imponerade på mig.

Ingen politik? Går inte att låta bli. Jag frågar om
Don DeLillo nu, efter presidentinstallationen,
känner sig mer optimistisk om USA:s framtid
än när han började skriva på ”Tystnaden”.
– Jag vet inte vad som kommer att ske härnäst
eftersom vi är så djupt påverkade av viruset. Så
det finns den särskilda grunden för pessimism.
Men i andra avseenden, ja saker och ting ser
mycket bättre ut nu när vi har fått en ny
administration.

Amanda Gorman ska läsa dikt också när Super
bowl avgörs nu på söndag, den 7 februari.
Kansas City Chiefs möter Tampa Bay
Buccaneers på Raymond James Stadium i
Tampa, Florida.
– Vi får se hur det går, säger Don DeLillo som ju
inte bara är känd som spåman utan också som
kunnig sportfantast. Men min roman utspelar
sig 2022, så om det verkligen blir en blackout
bör det inte hända förrän nästa år.
Och då, i romanen, är finallagen Seattle
Seahawks och Tennessee Titans. Vi får, som
sagt, se hur det går. Eller inte. Man vet aldrig
när skärmarna slocknar.
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Per Svensson

Gillar: Baseboll, europeisk 60-talsfilm.

per.svensson@dn.se

Relation till samtida teknologi: Litterär.
Använder själv ogärna smarta telefoner och
datorer.

DON DELILLO.

Född: 20 november 1936 i New York.
Bor: I Westchester County, norr om New York.
Familj: Hustrun Barbara Bennett,
landskapsarkitekt.
Aktuell: Med romanen ”Tystnaden”, som utkom
i USA i höstas och nu finns på svenska i
översättning av Rebecca Alsberg (Albert
Bonniers förlag).

Kuriosa: Nämns i en låt med Bright Eyes. I en
nyskriven novell av Emma Cline tror en fiktiv
version av den våldtäktsdömde filmmogulen
Harvey Weinstein felaktigt att hans villagranne
är Don DeLillo.

Romaner: Närmare 20 stycken, bland andra
”Vitt brus” (1985), ”Vågen”, (1988), ”Mao
II” (1991), ”Under jord” (1997),
”Cosmopolis” (2003), ”Fallling man” (2007),
”Omegapunkten” (2010), ”Noll K” (2016).
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06 Fredrik I
gjorde faktiskt
mer än bara
festade
Mats Jonsson är känd för de hyllade
böckerna ”Mats kamp” och ”Nya Norrland” och arbetar sedan två år på en
serieroman utifrån sitt samiska arv
(kommer ut i höst). I dag, på samernas
nationaldag, publicerar Boklördag ”Anden i kaffepannan” – en serieberättelse om en förtigen del av den
svenska historien.
Mats Jonsson
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06 En grävlings
liv som
hemmasittare
Pim vill plötsligt inte gå i skolan. Det blir
svårare för varje dag, tills det inte går
alls. Vad är det som är fel? Norska Gro
Dahle och Kaia Dahle Nyhus berättar för
alla åldrar om Pim som blir en grävling.

Gro Dahle och Kaia Dahle
Nyhus
”Grävlingdagar”
Övers. Nils-Aage Larsson,
Bokförlaget Daidalos

Norska poeten Gro Dahle har gjort det till sitt
signum att, med lätt hand och språklig
precision, skriva fram barns vardag och
verkligheter i sina allåldersböcker. Envetet har
hon sökt sig till de skrymslen där ljuset sällan
faller in och det är påfallande ofta hemtama vrår
där föräldrar, vare sig de tar skepnad av en
hetlevrad drake med ögon av eld, som i
”Draken” (2020) eller en hal guldfisk, som i
”Akvarium” (2015) kastar långa skuggor över
sina avkommor.
Psykisk ohälsa och våld i hemmet är bara några
av de teman som Dahle närmat sig med sin
allegoriska prosa, varsamt lagd i bilder av
livskamraten och bilderbokskonstnären Svein
Nyhus.
På senare år har Dahle också samarbetat med
dottern Kaia Dahle Nyhus, vars grafiska,
färgstarka illustrationer är robusta och stadiga.
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Samtida och samtidigt influerade av
sjuttiotalets markanta färgfält och hårda linjer.

helst försvinna, gräva ner sig, göra ett hål –
gömma sig i en grop som en grävling.

Nya ”Grävlingdagar” är, på många sätt, en
typisk Gro Dahle-berättelse – den ställer sig på
barnets sida samtidigt som den gestaltar ett
konkret problem i det vardagliga livet. Men som
sådan har den mer gemensamt med den
underfundiga och av känslor drivna ”Snäll” från
2004, än med de mer tematiskt riktade titlarna
om de allra svåraste ämnena, som incest och
missbruk.

Olusten blir en form av fysisk låsning, intrikat
gestaltad av Kaia Dahle Nyhus, som varken räds
svärta eller håller igen när hon så småningom
låter den svarta färgen kleta över sidorna. När
Pims ord inte längre räcker till gör grävlingen
entré – en skygg varelse, som helst vill krypa in
under sängen och stanna där: ”Vem kan veta
vad grävlingen tänker? Och vem kan veta vad
grävlingar vill, när inte ens grävlingen själv vet
det?”

Om Pim, som plötsligt inte vill gå i skolan,
handlar ”Grävlingdagar”. Det blir svårare och
svårare för var dag som går. Pim vet inte riktigt
vad som är fel. Bara att magen och huvudet gör
ont och att intrycken är för många och dagarna
för långa. När det blir för mycket vänder det sig
i magen och det blir svårt att andas. Då vill Pim

En stor del av texten kretsar kring det inre livet
– att sätta ord på känslor som barnet saknar
vokabulär för. Hur det känns och bränns i
kroppen, hur känslorna tar överhanden när
skolkorridoren blir för trång eller ångesten för
stor. Även illustrationerna lägger sitt fokus här.
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Det är det som sker inuti Pim som ägnas den
största uppmärksamheten och de mest
anspråksfulla signalfärgerna medan skolgården
eller vardagsrummet tenderar att flyta ut i
bakgrunden.

06 Barn & Unglistan.

Som tur är finns nåden och de ljusare tonerna
på andra sidan den mörka grop som Pim tar sin
tillflykt till. Bara de vuxna tar sig tid att lyssna
och anpassa sig litegrann, hemma så väl som i
skolan. Då är det kanske inte så dåligt att vara
en grävling när allt kommer omkring.

1. Sara Ohlsson och Lisen
Adbåge

Kanske finns det till och med fler som är
likadana?
Alexandra Sundqvist
alexandra.sundqvist@dn.se

DN:s kritiker listar de bästa böckerna för
barn och unga just nu

”Frallan möter Frallan”
Lilla Piratförlaget, från 6 år
Fransesca, som kallas Frallan, får en
identitetskris när klassens nya killeockså kallas
för Frallan. Kan två heta Frallan? Vad betyder
ett namn? Välskriven, rolig vardagsrealism med
allvar i botten.

2. Peter Pohl
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”Janne, min vän”
Alfabeta, från 12 år
Peter Pohls geniala debutroman från 1985 om
Krille Katalog som älskar siffror. När lilla taniga
Janne dyker upp i grabbgänget är han bättre på
cykel än någon annan. Unikt språk i en ovanligt
stark berättelse.

3. Anna Höglund
”Didi och Gogo väntar på bussen”
Lilla Piratförlaget
Bilderboksteater om grisarna Didi och Gogo
som väntar på bussen. Men varför då? Och när
kommer bussen? Samuel Becketts ”I väntan på
Godot” är grunden, men i en mycket egensinnig
version.

4. Lena Ollmark och Per
Gustavsson
”Den fasansfulla sagan om Lilla
Hen”
Lilla Piratförlaget, från 9 år
I Lilla Hens familj tänker man positivt och
renoverar i stället för att bli arg. Allt är bra om
det inte vore för monstret. Vresigt rolig text och
riktigt läskiga bilder.

5. Naima Chahboun och
Magdalena Cavallin
”Ingenting och allt”
Rabén & Sjögren, från 3 år
Vad fanns först? Innan världen blev till? Naima
Chahbouns text glider mellan fantasi och
vetenskap medan Magdalena Cavallins
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collagebilder växlar mellan myllrigt allt och
ödsligt ingenting.
Topplistan sammanställs av DN:s kritiker
Steven Ekholm, Martin Hellström, Emma
Holm, Pia Huss, Lotta Olsson, Alexandra
Sundqvist och Lydia Wistisen.

06 Sara
Kristoffersson
avfärdar en
komplex dialog
som förs på
Konstfack,
skriver Brown
Island
Vi påstår naturligtvis inte att färgen vit är
rasistisk i sig. Men homogeniteten på
skandinaviska konsthögskolor, och inte
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minst på Konstfack, är ett demokratiskt
problem, skriver konstnärskollektivet
Brown Island i sin replik till Sara
Kristoffersson.
Brown Island formades hösten 2016 av
studenter från olika program på Konstfack.
Genom åren har vi som konstnärskollektiv
curerat utställningar, arrangerat offentliga
samtal, publicerat en handbok för rasifierade på
konsthögskolor och den djupgående texten
”Floating in the White sea – A foray into the
contemporary art institution” som
problematiserar Konstfacks utställningshall Vita
havet.
Arbetet belyser hur strukturell rasism tar sig
uttryck, vilka perspektiv som får företräde och
vilka som osynliggörs. Som en följd har en
arbetsgrupp bildats på lärosätet som kommit
med förslag på förändringar.

Medan Brown Island har förhållit sig till de
strukturer och arbetsgångar som krävs för att ta
sakfrågor vidare inom Konstfack som
organisation, plockas nu fragment ut ur sin
kontext tillsammans med felaktiga uppgifter. I
en debattartikel i DN (1/2) gör Sara
Kristoffersson en rad missvisande påståenden
som underminerar mångas arbete och bidrar till
en bekymmersam polarisering.
Homogeniteten på skandinaviska
konsthögskolor, och inte minst Konstfack, är ett
demokratiskt problem. Bristen på
representation och kulturell mångfald avgör
vilken sorts konst, värdesystem och uttryck som
skapas på högskolorna. Detta upprätthåller och
reproducerar ett smalt konst- och designfält
som i sin tur bidrar till att forma samhället.
Vi har använt utställnings- och samlingslokalen
Vita havet, både platsen och dess namn, som

967

metafor för att synliggöra blinda fläckar samt
osynliga förtryckande och ojämlikhetsskapande
strukturer som hemsöker institutioner där
vithet är dominerande. Denna historia färgar
även Konstfacks förflutna, foton funna i arkiven
på skolan vittnar om hur studenter och lärare
iklär sig blackface och rasistiskt språkbruk. Vi
har haft ett behov av att gemensamt bearbeta
delade erfarenheter av rasism på skolan och
formulera förslag på förbättrande strategier.
Namnändring har aldrig föreslagits som enda
åtgärd utan som utgångspunkt för samtal om
strukturell rasism. Vi påstår naturligtvis inte
heller att färgen vit är rasistisk i sig – detta
påstående som Kristoffersson gör banaliserar
och förlöjligar tidigare och pågående arbete. Vi
har snarare kollat på Vita havet utifrån ett
socialt och kulturhistoriskt perspektiv.

Inom samtidskonsten har det länge bedrivits en
aktiv kritik av den vita kuben som
utställningsformat. Rummen vi rör oss i, platser
vi bebor – vi skapar dem och de formar oss. Det
är viktigt att prata om att Vita havet, som
exemplifierar den vita kuben, inte är en neutral
plats. Det är snarare en ideologiskt ritualiserad
plats med rötter i den västerländska
modernismen – en tradition som har
förespråkat idéer om vithet, renhet och
rasbiologi. Att välja att inte nämna något om
vita kuben, modernismen och dess grepp om
den västerländska konstvärlden, särskilt utifrån
Kristofferssons position som professor i
designhistoria, är överraskande.
Det är viktigt att erkänna problematiska
aspekter av historien och förstå hur grunderna
vi står på skiljer sig från varandra beroende på
våra olika kroppar och hur de är
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sammanflätade. Det är värt att ställa sig frågan
varför en skulle vilja klamra sig fast vid ett
namn som har sitt ursprung i sällskapsrummet
Vita havet på Kungliga Slottet, samtidigt som
det pågår ett arbete med att försöka göra
konstskolor mer demokratiska och tillgängliga.
Kristoffersson avfärdar en komplex process och
dialog som förs på Konstfack, samtidigt som
hon raljerar över de perspektiv som studenter
erbjuder.
Brown Island

06
Stenhammars
serenad
utnyttjar sin
klangliga
potential med
besked
”Serenad och symfoni ”
Verk av Wilhelm Stenhammar och Elfrida
Andrée
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Med: Ulf Norberg, orgel, Kungliga
Filharmonikerna, Tobias Ringborg, dirigent.
Scen: Konserthuset, Stockholm.
Efter Beethoven 250 år kommer Wilhelm
Stenhammar 150 år. Och om bara några år kan
vi ”fira” Beethoven död 200 år och Stenhammar
dito 100. Bägge kompositörerna blev nämligen
inte mer än 56 år. Kanske kan de
coronainställda jubileumfestivalerna tinas upp
till år 2027..?
Förhoppningsvis ska vår svenska jubilar ändå få
en levande chans i konserthusen till hösten.
Som till exempel med den sällan hörda
”Sången” – ett stort och prunkande anlagt verk
för körer och orkester. Nu blir det strömmade
rännilar såsom ”Serenaden”, liveströmmad med
Filharmonikerna under Tobias Ringborgs
ledning inför 150-årsdagen i helgen.

Som förspel valdes en orgelsymfoni av Elfrida
Andrée, generationen äldre än Wilhelm, men i
likhet med honom en betydande musikprofil
och dirigent i Göteborg. ”Symfoni” låter, så att
säga, pampigare än den låter. Det rör sig om en
fiolsonat omarbetad, eller snarare uppblåst, för
orgel och brassensemble. En träig komposition
som föga utnyttjar sin klangliga potential.
Men det gör Stenhammar med besked i sin stort
anlagda orkesterserenad. Många med mig håller
den för den svenska senromantikens vackraste
verk, så ”osvensk” den egentligen är.
För den komponerades i Florens av en
inspirerad nordbo, som strävade efter ”något på
samma gång sensuellt och förandligat, som
stark blomdoft i ren solluft”.
Wilhelm Stenhammar var en av många svenskar
som drog just till Florens runt förra sekelskiftet,
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inte minst för att upptäcka betydelsen av det
nordiska. Konstnären Richard Berg fann att han
inte kunde älska ”pinjer och cypresser” som han
älskade ”gran och fur”. Stenhammar ville ”dikta
så vackert och vekt om södern som endast en
nordbo kan”.
Tobias Ringborg lyfte fram det transparenta och
episodiskt måleriska i ”Serenaden” –
renässanskänslan i Overturans stråkoktett,
blomdoften med Canzonettans klarinett,
karnevalen i Scherzots glada brass, den
nordiska skymningen i Notturno – snarare än
att söka stöpa verket till den symfoni det inte är.
Camilla Lundberg
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Arbetsmarknadsdepartementet
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

• 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

Områden
•
•
•
•
•
•

Arbete mot segregation
Arbetsmarknad
Arbetsrätt och arbetsmiljö
Barnets rättigheter
Demokrati och mänskliga rättigheter
Jämställdhet

Eva Nordmark
Arbetsmarknadsminister
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Märta Stenevi
Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar
för stadsutveckling och arbetet mot segregation
och diskriminering

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

Genvägar
•
•
•
•
•
•
•
•

Reformering av Arbetsförmedlingen
Ordning och reda på arbetsmarknaden
En arbetsmiljöstrategi för det moderna
arbetslivet 2016-2020
Arbetet mot hedersrelaterat våld och
förtryck
Hbtqi-personers lika rättigheter och
möjligheter
Samlat grepp mot rasism och hatbrott
Följ Arbetsmarknadsdepartementet på
Twitter
Prenumerera på nyhetsbrev om
regeringens arbetsmarknadspolitik
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Arbetsmarknadsdepartementet

•

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

•

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/
arbetsmarknadsdepartementet/
Myndigheter
•

Myndigheten för arbetsmiljökunskap
16 augusti 2018 från Arbetsmarknadsdepartementet

•

Arbetsförmedlingen
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet

•

Arbetsmiljöverket
07 mars 2016 från Arbetsmarknadsdepartementet

.

•

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

Medlingsinstitutet
03 december 2014 från
Arbetsmarknadsdepartementet

•

Arbetsdomstolen
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet

•

Svenska ILO-kommittén
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet

•

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

•

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
02 februari 2015 från Arbetsmarknadsdepartementet
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Eva Nordmark
Arbetsmarknadsminister
Arbetsmarknadsdepartementet
"Alla som kan arbeta ska arbeta. Det är
grunden för vår gemensamma välfärd. När
arbetslivet förändras gör vi en nystart i
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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Märta Stenevi
Jämställdhets- och bostadsminister
med ansvar för stadsutveckling och
arbetet mot segregation och
diskriminering
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." (Företrädarens
förklaring)

•
•
•
•

Presskontakter
Pressbilder
E-post till registrator
Kontakt

SW . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.

Märta Stenevis områden
•

•
•

Barnets rättigheterBostäder och
samhällsplanering Demokrati och
mänskliga rättigheter
Jämställdhet
Nyanländas etablering

•

Arbete mot segregation
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Näringsdepartementet

Ansvariga statsråd

Näringsdepartementet har ansvar för frågor
som rör bolag med statligt ägande, näringsliv,
innovation, landsbygd, livsmedel och regional
utveckling.
Områden

Områden

Ibrahim Baylan
Näringsminister

• 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

Jennie Nilsson
Landsbygdsminister
Genvägar

Genvägar
•
•
•
•

Information in English from the 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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Näringsdepartementet

•

Statens jordbruksverk (SJV)
06 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
06 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Lernia AB (Lernia)
05 februari 2015 från Näringsdepartementet
Orio AB (Orio)
05 februari 2015 från Näringsdepartementet

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/

Myndigheter
•

Teracom Group AB (Teracom)
22 november 2017 från Näringsdepartementet

•

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

•
•
•
•

•

Stiftelsen Norrlandsfonden (Norrlandsfonden)
09 april 2015 från Näringsdepartementet
Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden)
09 april 2015 från Näringsdepartementet
Centrala djurförsöksetiska nämnden
06 februari 2015 från Näringsdepartementet
Skogsstyrelsen
06 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Verket för innovationssystem (Vinnova)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Vattenfall AB (Vattenfall)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Vasallen AB (Vasallen)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

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

•

Transportstyrelsen
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
06 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Trafikverket
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Livsmedelsverket (SLV)
06 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Trafikanalys
04 februari 2015 från Näringsdepartementet
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•
•
•

Tillväxtverket
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•
•
•

TeliaSonera Aktiebolag (TeliaSonera)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

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

•

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

•

Statens Bostadsomvandling AB (Sbo)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag (Specialfastigheter)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

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

•

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

•

Svenska skeppshypotekskassan (Svenska Skeppshypotek)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Sjöfartsverket
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Svenska rymdaktiebolaget (SSC)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

SJ AB (SJ)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Swedfund International AB (Swedfund)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

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

•

Swedesurvey Aktiebolag (Swedesurvey)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

SAS AB (SAS)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Swedavia AB (Swedavia)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Samhall Aktiebolag (Samhall)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet
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•

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

•

Jernhusen AB (Jernhusen)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

PostNord AB (PostNord)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Inlandsinnovation AB (Inlandsinnovation)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

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

•

Infranord AB (Infranord)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Patentombudsnämnden
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Green Cargo AB (Green Cargo)
04 februari 2015 från

•

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

•

Fouriertransform Aktiebolag (Fouriertransform)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

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

•

Bolagsverket
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Arlandabanan Infrastructure AB (Arlandabanan)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

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

•

Apoteket AB (Apoteket)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

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

•

Metria AB (Metria)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

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

•

Luftfartsverket (LFV)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Konkurrensverket (KKV)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet
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•
•
•

ALMI Företagspartner AB (ALMI)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet
Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK)
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Aktiebolaget Svensk Bilprovning
04 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Aktiebolaget Bostadsgaranti (AB Bostadsgaranti)
03 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

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

•

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

•

AB Göta kanalbolag (Götakanal)
03 februari 2015 från Näringsdepartementet

•

Styrelsen för samefonden
19 december 2014 från Näringsdepartementet

•

Lantmäteriet
19 december 2014 från Näringsdepartementet

•

Boverket
19 december 2014 från Näringsdepartementet
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Ibrahim Baylan
Näringsminister
Näringsdepartementet

Ibrahim Baylans områden
•
•
•

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

Bolag med statligt ägande
Innovation
Näringspolitik
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. 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
. 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
66/68 Tillverkning av varor.
66 Tillverkning av kemivaror od.
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 Tillverkning av komplexvaror.
69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.
. 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)

Jennie Nilsson
Landsbygdsminister
Näringsdepartementet

Jennie Nilssons områden
Landsbygd, livsmedel och areella
näringar
Regional tillväxtSW 63 Biologisk
produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt,
fiske od.
•

•

SW 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.
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31 Vi litar inte
på varandra.
Fackförbundet Kommunals ordförande Tobias
Baudin om arbetet i LO:s styrelse till Ekot. I
radiointervjun berättar han att risken för läckor
gjorde att man inte informerade LO:s styrelse
om bilaterala förhandlingar med motparten
Svenskt Näringsliv sedan las-förhandlingarna
misslyckats.

31 Efter
Foodoras
kollektivavtal –
facket hoppas
fler nappar
Efter nära ett års förhandlingar och
intensiva kampanjer för att värva
medlemmar har Transport enats om ett
kollektivavtal med Foodora,
rapporterade Ekot i veckan. Nu hoppas
fackförbundet att avtalet ska ge ringar på
vattnet bland budfirmorna.
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– Vi som konsumenter måste börja förstå
att står det fri frakt, då är det något som
inte stämmer, säger Joakim Guttman,
ombudsman på Transport.
På Foodora, som funnits i Sverige sedan 2015,
jobbar i dag omkring 2 200 bud med att snabbt
leverera mat från främst restauranger hem till
dörren. Cykel- och mopedbuden inom den
växande branschen, dit även bolag som Bolt och
Uber eats hör, har varit föremål för en
diskussion om arbetsvillkoren i den nya
gigekonomin.
Att det är just Foodora som närmar sig ett avtal
beror på att de själva anställer buden, till
skillnad från Bolt och Uber som går via
egenanställningar eller andra företag. Det
menar Mats Andersson, ombudsman på
Transport, som arbetat med att få fram ett
kollektivavtal med Foodora.

– Där är inte de svenska arbetsrättsliga
regelverken på det klara om vem som ska
betraktas som arbetsgivare eller inte, säger han.
På Foodoras hemsida förklarar bolaget varför de
hittills inte haft något kollektivavtal: ”Det beror
inte på att foodora vill ge sämre villkor till sina
anställda utan tvärtom. Det handlar i stället om
att kollektivavtal ofta saknar tillräcklig
flexibilitet”, skriver de.
I DN:s kartläggning av de nya budföretagen
Budbee, Airmee och Instabox framgick att
kollektivavtal är ovanligt också bland de som
levererar paket.
Knäckfrågan handlar ofta om att kunna ta in
bud vid behov, men inte behöva ersätta tiden
däremellan, menar Mats Andersson.
– Om uppdraget tar 45 minuter men du har en
återställningstid på 20 minuter så har du enligt
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kollektivavtalet betalat all tid och inte bara för
tiden som går åt till själva leveransen, säger han
och fortsätter:

Så vi som konsumenter måste också börja förstå
att står det fri frakt, då är det något som inte
stämmer.

– Slår man ut det på den tid som man står till
förfogande så är lönerna enormt låga.

70%

Joakim Guttman, också ombudsman på
Transport, hoppas att fackets framgångar på
Foodora ska ge ringar på vattnet även bland
åkerier och budfirmor. Han riktar kritik mot att
flera profilerade aktörer tar in anställda efter
behov i stället för att anställa egna bud.

DN skrev i måndags om de nya uppstickarna på
budmarknaden. Även bland dessa bolag är
kollektivavtal ovanligt.
Lovisa Ternby
lovisa.ternby@dn.se

– Man vill inte ha ett arbetsgivaransvar, utan
lägger över personal-, arbetsmiljöfrågor på
någon annan, säger han och hävdar att
fenomenet ”gratis frakt” har ett annat, osynligt
pris.
– Det är de som kör som får betala med
undermåliga lönevillkor och arbetsmiljövillkor.
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02 Samlad
handlaraktion
fick silverpriset
att gå i höjden
En samordnad aktion mot ädelmetallen silver
fick priset att stiga i höjden på måndagen.
– Silvermarknaden är ganska lättpåverkad,
men man når inte alls samma dramatiska
effekt som med Gamestop, säger SEB:s
råvaruchef Bjarne Schieldrop.
Förra veckans aktion från aktörer på nätforumet
Reddit mot den tidigare lågt värderade Gamestop blev
ett slag i magen på många av dem som hade blankat
bolagets aktie. Det innebär att man hyr aktier i tron att

kursen skulle vika för att kunna köpa tillbaka dem
billigare senare.
Värdet på Gamestops aktie har på kort tid
femtonfaldigats. Det har drabbat bland annat den
amerikanska hedgefonden Melvin Capital hårt. Enligt
tidningen Wall Street Journal har småspararaktionen
fått hedgefonden att dra ned på risken rejält sin
portfölj.
Nu pågår en liknande räd, vem som är ansvarig är inte
klart, mot silverpriset, som har stigit med 20 procent
på några dagar. Gruvaktier har stigit och
privatpersoner som samlar på silvermynt vill köpa
mer.
I råvarubranschen kallas silver ibland för ”djävulens
metall”; ena dagen betraktas den som en
industrimetall, den andra dagen som en ädelmetall
som folk håller fast vid i bistra tider.
– Därför är det en svårhandlad råvara, man vet inte
riktigt varför priserna ändrar sig. Men silver är en
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betydligt mindre marknad än guld och därför också
lättare att påverka, säger Bjarne Schieldrop,
chefsanalytiker och råvaruexpert.
Han säger att uppgången de senaste dagarna är stor,
men tillägger:
– I höstas hade vi en nedgång uppemot 15 procent på
några dagar, så ökningen är fortfarande inom ramen
för vad vi har varit med om tidigare. Men det är klart
att sådant här påverkar allt från aktiekurser till
obligationsmarknad, hur mycket vet vi inte.
Det svenska gruvbolaget Boliden bryter silver som en
så kallad bimetall i bland annat Aitik och Garpenberg.
Bolaget vill inte kommentera höjningen utan hänvisar
till att man befinner sig i en tyst period inför sin
kvartalsrapport i nästa vecka.

siffra för guld är 455 miljoner och för koppar 830
miljoner. Silver används bland annat för att bygga
solceller, som kommer att få en skjuts av att
stormakter som USA, EU och Kina satsar på grönare
energi – samtidigt pågår det arbete för att byta
metallen mot billigare alternativ. Men Bank of America
spådde i höstas att silverpriset skulle kunna gå upp
mot 50 dollar per ounce under 2021, mot 25 dollar
innan det nuvarande racet drog i gång.
– Det är en fördubbling, och visst kan det här fortsätta
men det blir inte tal om någon himlafärd. Jämför
värdestegringen i Gamestop, som blev mer än 15
gånger på bara några dagar, säger Bjarne Schieldrop.
Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se

Men i deras senaste känslighetsanalys, från i höstas,
syns hur silverpriset påverkar lönsamheten. 10
procents prishöjning på silver under ett år, ökar
rörelsevinsten med 255 miljoner kronor. Motsvarande
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03 Vi måste stoppa
arbetskraftsinvandring
till mindre
kvalificerade
arbetsuppgifter, som
kan göras av människor som finns här.

04 Individualistiska
värderingar gör det
svårare för facket att
värva medlemmar
Det räcker inte att vädja till människors
solidaritet. Facket måste ge sina medlemmar
valuta för pengarna.

Moderatledaren Ulf Kristersson vill införa en lägsta lön
på 31 700 kronor för arbetsinvandrare från länder
utanför Europa. Om arbetsgivaren i Sverige inte
erbjuder minst den summan i lön så ska
uppehållstillstånd inte beviljas.

Den svenska arbetsmarknaden regleras till stor del av
kollektivavtal. Villkoren kan då anpassas till
förutsättningarna i olika delar av ekonomin. Det vore
inte möjligt med en modell som främst bygger på
lagstiftning.
Väl fungerande kollektivavtal kräver starka
partsorganisationer som balanserar varandra. Men
maktbalansen har under senare decennier förskjutits
till arbetsgivarsidans förmån till följd av en minskande
facklig organisationsgrad. År 1993 var 85 procent av de
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anställda fackligt anslutna, 2019 endast 68 procent. I
fjol ökade organisationsgraden igen, men det var
sannolikt bara ett hack i utvecklingen därför att
coronakrisen fick många att gå med i a-kassan – och en
del att samtidigt skriva in sig i facket.
Medlemsutvecklingen skiljer sig åt mellan arbetare och
tjänstemän. Det är främst LO-facken som tappat
medlemmar, medan tjänstemannafack som Unionen,
Sveriges Ingenjörer och Ledarna haft en positiv
medlemstrend. Organisationsgraden är nu betydligt
högre bland tjänstemän än bland arbetare.
Den fackliga organisationsgraden föll kraftigt 2006–
08. Alliansregeringens arbetsmarknadsreformer gjorde
det då mindre ekonomiskt förmånligt att vara med i akassa och fack. Men den långsiktiga trenden måste
förklaras på annat sätt. En faktor har varit att
sysselsättningsandelarna för industri och offentlig
sektor med hög organisationsgrad fallit, samtidigt som
de stigit för tjänstebranscher med låg
organisationsgrad. Det kan dock bara förklara en liten
del av utvecklingen.

Många har menat att den viktigaste orsaken till den
minskade organisationsgraden är en förskjutning från
kollektivistiska till individualistiska värderingar.
Hypotesen är utgångspunkt för en studie som jag gjort
tillsammans med Julia Nederberg och Carolina
Persson: ”Vad finns det för anledning att vara med i
facket?”, utgiven av tankesmedjan Fores.
Intervjuer med fackliga företrädare gav en tydlig bild
av hur förutsättningarna för medlemsrekrytering
ändrats över tiden: från att tradition och sociala
normer om att vara med i facket spelat en avgörande
roll till att individualiserade beslut grundade på
egennytta, och då särskilt trygghetsmotiv, blivit allt
viktigare.
Den centrala delen i studien var en enkät till både
medlemmar och icke-medlemmar. När vi frågade om
uppfattningarna om vad facket åstadkommer, så
värderades tillgång till kompletterande
inkomstförsäkringar vid arbetslöshet högst. Men
insatserna för andra typer av skydd – förmånliga
privata försäkringar, hjälp vid tvister med
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arbetsgivaren och a-kassa – bedömdes också mycket
positivt.
Fackets bidrag till att uppnå olika möjliga samhällsmål
– politisk balans mellan löntagare och arbetsgivare,
rimlig fördelning mellan löner och vinster samt små
löneskillnader – fick mycket lägre betyg.
Anmärkningsvärt nog värderades insatserna för att ge
medlemmarna bättre lön allra lägst.
Vi analyserade vad som förklarar om man är medlem
eller inte. Det är stor samvariation mellan å ena sidan
medlemskap och å andra sidan positiva uppfattningar
om fackets insatser i fråga om kompletterande
inkomstförsäkringar, a-kassa samt bättre lön och
andra arbetsvillkor. Däremot förefaller bedömningar
relaterade till samhällsmotiv sakna betydelse.
Sannolikheten att vara fackligt organiserad är större
om arbetskamrater samt vänner och anhöriga är det
och om arbetsgivaren är positiv till facket. Det talar för
betydelsen av sociala normer. Socioekonomisk
grupptillhörighet är också viktig: äldre är mer benägna

att vara medlemmar än yngre, offentliganställda mer
än privatanställda, kvinnor mer än män, bosatta i
övriga landet mer än bosatta i Stockholm och
tjänstemän mer än arbetare.
Yngre och personer med invandrarbakgrund har
allmänt mer positiva attityder till facket än äldre och
personer med inrikes bakgrund. Det gäller också de
som inte är med. Därför finns sannolikt en outnyttjad
potential för rekrytering bland yngre och dem med
utrikes bakgrund.
Bland arbetare är ”för hög medlemsavgift” ett viktigt
skäl för att inte vara ansluten. LO-fackens avgifter är
högre än tjänstemannafackens. En orsak är att privata
försäkringar, till exempel hem- och
olycksfallsförsäkring, i regel ingår i medlemskapet hos
LO-facken. Vår enkät indikerar att medlemmarna
kanske inte tycker att de är värda pengarna.
Länder med facket närstående a-kassor har högre
facklig organisationsgrad än länder med statlig
arbetslöshetsförsäkring. De svenska kassorna är
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numera fristående från facket. Men enligt vår studie
verkar många ändå tro att fackligt medlemskap ger
tillgång till a-kassa. Missförståndet främjar facklig
anslutning. Det vore bättre om facket kan organisera
medlemmar på egna meriter. Där tycks
kompletterande inkomstförsäkringar vara ett
trumfkort. Däremot värderas fackligt politiskt
engagemang förhållandevis lågt av medlemmarna och
tycks utgöra ett viktigt skäl för många att inte ansluta
sig. Det talar för att en hög facklig organisationsgrad
främst gynnas av fokusering på
arbetsmarknadsförmåner direkt kopplade till den
enskilda löntagarens medlemskap.
Lars Calmfors

04 Academedia kan
vinna på nya las-avtalet
Utbildningskoncernen Academedia kan gynnas
av det nya las-avtalet, som bland annat ger
anställda möjlighet att fortbilda sig med en stor
del av lönen i behåll.
– Absolut, man står rustade för att erbjuda mer
vuxenutbildning, säger storägaren Rune
Andersson.
En av de stora punkterna i avtalet mellan Svenskt
näringsliv, tjänstemännens PTK och LO-förbunden
Kommunal och IF Metall är kompetensutveckling,
bland annat genom ett nytt statlig studiestöd. Systemet
kommer att finjusteras med parterna och regeringen
under våren – tanken är att det ska kunna vara i gång
nästa år.
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Rune Andersson är ordförande industrigruppen
Mellby Gård, som med drygt 20 procent av aktierna är
största enskilda ägare i börsnoterade Academedia.
– Där kan vi absolut spela en roll, Academedia är ju
inte minst bra på yrkesgymnasium och yrkeshögskolor
och står rustat för att utöka sin verksamhet med både
kortare och längre utbildningar. Vi vet mer när
reglerna blir tydligare.
När DN intervjuade Rune Andersson tidigt i somras
om hur Sverige skulle bli starkt efter pandemin
svarade han spontant ”stora omskolningsprojekt”.
Detta inte minst för att virusattacken drivit på
digitaliseringen vilket kan göra att folk blir utan jobb.
– Här har det verkligen hänt saker, det har släppts till
mer resurser till både komvux och yrkesutbildningar.
Politikerna verkar ha förstått att vi måste göra ett
skifte till bristjobb – till exempel hantverkare och
vårdpersonal.

Academedia är Sveriges största utbildningsföretag med
verksamhet även i Norge och Tyskland. Man står
därmed i centrum för den friskoledebatt som dyker
upp med jämna mellanrum, nu senast genom det så
kallade lärarupproret. Protesterna gäller för höga
vinster, att kommunala skolor dräneras på resurser
och att segregationen ökar.
Varför ska man tjäna pengar på utbildning?
– Det är ju ett politiskt beslut att ha friskolor med
skolpeng, som ska ge valfrihet. Om man inte får göra
vinst så kommer de att försvinna. Men det som är helt
galet är att folk tror att vi gör 10–20 procent vinst, det
är helt fel. Vi hävdar också att vi har minst lika stor
andel från socioekonomiskt svaga områden som de
kommunala skolorna.
Enligt Rune Andersson har de svenska friskolorna i
genomsnitt 2,5–3 procent i vinst efter skatt.
Academedia hade 3,5 procent senaste räkenskapsåret,
eller 431 miljoner.
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– Men detta är ingen guldgruva jämfört med
omsättningen på 12 miljarder. Jag skulle inte acceptera
så låga marginaler i någon av våra övriga verksamhet.
Varför håller ni då på med det?
– Det är en investering med både hjärna och hjärta, vi
tycker att det är viktigt med utbildning. Den lägre
avkastningen kompenseras också en del av att vi på
förhand vet att det fylls på med nya elever.
Mellby Gård, med sonen Johan som vd, äger bolag
inom industri, konsumentvaror, jordbruk och service,
som tillsammans omsätter cirka 10 miljarder kronor.
Ett konglomerat som sysslar med allt från
begravningar och parkeringsautomater till
bemanningstjänster och import av jordbruksmaskiner.
Bland de mest kända varumärkena märks Kapp-Ahl,
Duni , Älvsbyhus och Smarteyes.
– Jag är glad över att vi har spridit riskerna, och att 70
procent ligger inom industrin som klarat sig ganska
bra. Det har varit tuffare inom detaljhandeln, och

restaurangerna behöver inte så mycket servetter
numera.
– När det blev värre igen i höstas var vi ju bättre
förberedda och kunde agera snabbare. Men det är
klart, samma oro lever kvar som under förra våren.
Kommer det en tredje våg?
Vad har ni lärt er?
– Det enskilt största är ju kraften i näthandel, som
exploderat – Kapp-Ahl hade 5 procent online före
pandemin, nu är siffran 15–20 procent. Det har varit
en utveckling som normalt skulle ha tagit tre fyra år.
Nu måste vi satsa ännu mer på detta.
På försommaren i fjol trodde Rune Andersson att
Mellby Gård skulle minska sin rörelsevinst med 20–30
procent.
– Där fick jag fel, nu ser det ut att till och med bli något
bättre än året före. Vi hade totalt sett en bra period
under sommarmånaderna och en bit in på hösten.
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Ni skulle också göra paus med nya köp?
– Fast nu ligger vi inte ändå inte still, vi är i intensiv
diskussion om två förvärv.
Hans Strandberg
hans.strandberg@dn.se
FAKTA. MELLBY GÅRD OCH ACADEMEDIA

Mellby Gård är en industrigrupp med dotter- och
intressebolag inom industri, konsumentvaror, bygg,
jordbruk och tjänster. Här finns företag som Feralco
(vattenreningskemikalier), glasögonkedjan Smarteyes,
herrmodeföretaget Oscar Jacobson och Söderberg &
Haak (jordbruksmaskiner). Omsättningen 2020 var
runt 10 miljarder, med en vinst på cirka 1 miljard före
skatt. Dotterbolagen har 5 500 anställda.

omsättning på drygt 12 miljarder kronor, nettovinsten
blev 431 miljoner.
Bolaget, som också har verksamhet i Norge och
Tyskland, är noterat på Stockholmsbörsen, med Mellby
Gård som största enskilda ägare.
På onsdagen redovisade Academedia en rejäl
vinstökning under räkenskapsårets andra kvartal,
oktober–december, till 173 miljoner kronor före skatt.
Motsvarande period 2019 var vinsten 98 miljoner.
Intäkterna steg med 5,5 procent till 3 436 miljoner
kronor.
Lönsamheten steg, bland annat som en följd av fler
elever och lägre kostnader då många aktiviteter fått
ställas in under pandemin. DN-TT

Academedia kallar sig norra Europas största
utbildningsföretag, med förskolor, grundskolor,
gymnasier och vuxenutbildning. Bolaget, med 17 600
medarbetare hade senaste räkenskapsåret en
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05 Ledare: Dra
inte igen dörren
för dem som gör
rätt för sig
Arbetskraftsinvandringen till Sverige har
oförtjänt dåligt rykte. Det beror sannolikt på att
fokus i regel ligger på fusk och missbruk, inte på
de värden som arbetskraftsinvandrarna skapar,
vilket är synd. För Sverige är beroende av att
folk kommer hit och jobbar.
Drygt sex av tio arbetsgivare upplever att de har
svårt att hitta kompetent personal och enligt
Svenskt näringsliv bidrar
arbetskraftsinvandringen med 34 miljarder

kronor till bnp. Vidare visar en ny rapport från
Almega att intäkterna från
arbetskraftsinvandring klart överstiger
samhällskostnaderna för den offentliga service
och de bidrag som arbetskraftsinvandrarna och
deras anhöriga tar emot.
Dessutom sprids myter. Som att
arbetskraftsinvandringen är ”okontrollerad”,
trots att det finns ett tydligt regelverk: Tjänsten
måste ha utannonserats i Sverige och EU,
villkoren ska ligga i linje med kollektivavtal och
alla ärenden prövas av Migrationsverket som
långt ifrån alltid säger ja.
Det är heller inte så att arbetskraftsinvandrarna
”tar” jobb. Enligt Riksrevisionen (2016) är
ungefär 60 procent av rekryteringarna till
bristyrken och enligt Almega utför 90 procent
av arbetskraftsinvandrarna uppgifter som
kräver minst gymnasieutbildning. Båda
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sammanställningarna har undantagit
säsongsanställda bärplockare, som tar hand om
bär som annars aldrig skulle ha plockats.
Därmed inte sagt att allt är bra. Sverige har
länge haft problem med så kallade
kompetensutvisningar, vilket utredningen om
arbetskraftsinvandring, vars delbetänkande
överlämnades till regeringen tidigare i veckan,
föreslår åtgärder mot. Det är på tiden.
Det är även helt i sin ordning att införa ett
försörjningskrav för dem som vill ta hit sina
familjer. Andra rimliga förslag är att stärka
arbetskraftsinvandrares ställning på
arbetsmarknaden och att utvidga brottet
organiserande av människosmuggling.
Det betyder dock inte att åtgärderna är
tillräckliga för att förhindra att utsatta personer
utnyttjas. Därför är det utmärkt att utredningen

senare i år, i sitt slutbetänkande, väntas
presentera fler förslag mot fusk och missbruk.
För poängen med att ändra regelverket måste
vara att lösa reella problem. Inte att stänga ute
dem som följer reglerna och bidrar till svensk
ekonomi.
Det är också skälet till varför Moderaternas
senaste förslag, om att höja inkomstkravet från
13 000 till 31 700 kronor i månaden, bör
skrotas. Ulf Kristersson (M) motiverar
förändringen med att det stoppar
”arbetskraftsinvandring till mindre
kvalificerade arbetsuppgifter, som kan göras av
människor som finns här”, vilket skjuter över
målet. Inte minst eftersom arbetskraftsinvandrare utgör 0,5 procent av arbetskraften
och alltså inte påverkar det totala utbudet annat
än på marginalen.
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Däremot kan man gott överväga M:s tidigare idé
om att ställa krav på heltidsarbete, samt att
stoppa all arbetskraftsinvandring av personliga
assistenter, som är en bransch som kantas av
kriminalitet, exploatering och brukarimport.
Vidare bör larmet som kom från Riksrevisionen
strax före jul hörsammas. Då publicerades en
granskning som konstaterade att det inte är
förbjudet för arbetsgivare att ta betalt för
anställningar, kräva att anställda betalar
tillbaka delar av lönen eller låta personal bo
under usla förhållanden.
Det är konkreta problem som slutbetänkandet
behöver presentera lösningar på – utan att slå
igen dörren för hederliga företag och människor
som vill göra rätt för sig.
DN 5/2 2021

05 Flera brister
vid släckningen
av Polarbröds
bageri
Utryckningen till den våldsamma branden i
Polarbröds bageri i Älvsbyn försenades med
flera minuter på grund av en rad
omständigheter, rapporterar SVT.
Räddningsinsatsen när bageriet brann ner en
augustinatt i fjol har utretts av Uppsala
brandförsvar, som i sin rapport redovisar flera
brister.
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Bland annat fungerade inte personsökarna till
räddningspersonalen i Piteå-Älvsbyn, eftersom
en server låg nere just då. Innan SOSoperatören fick en notis om att larmet inte hade
gått fram hann denne svara på ett nytt
inkommande samtal och missade därmed
felmeddelandet.
Det var i stället räddningsledaren i PiteåÄlvsbyn som såg larmet via en sms-funktion och
påpekade för larmcentralen att använda sig av
plan B, det vill säga att gå ut med larmet via
radiokommunikationen ”Rakel” i stället.
Utryckningen försenades i och med det med
omkring fem minuter.
TT

05
Skogsforsknings
chef avlönad av
Europas största
skogsbolag
Skogsforskningsinstitutet Skogforsk
finansieras delvis av staten – och släpper
rapporter om skogsbrukets klimatnytta.
Vd:n Charlotte Bengtsson sitter samtidigt
i skogsbolagsjätten SCA:s styrelse.
Hon är en av flera framstående
skogsforskningsprofiler med täta
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kopplingar till skogsbolag, visar DN:s
granskning.
– Allvarligt, säger Bengt Brülde,
ordförande i Vetenskapsrådets
expertgrupp för etik.
Skogsforskningen står traditionellt nära
industrin. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU,
som utbildar jägmästare och bedriver forskning
om skogen, är det enda svenska universitetet
som inte ligger under utbildningsdepartementet
– utan under näringsdepartementet.
Universitetet bildades 1977 för att ”främja
utvecklingen av de gröna näringarna”.
Flera ledande profiler inom skog- och
klimatforskningen sitter själva i bolagsstyrelser
eller konsultbolag med skogsbolag som kunder,
visar DN:s granskning. En styrelseledamot för
ett bolag ska verka för att ge bolaget vinst.

– Annars bryter man i princip mot
aktiebolagslagen. Om man är helt emot
avverkningar – på tvärs med lönsamheten i
bolaget – ska man inte sitta i ett skogsbolags
styrelse, säger Carl Svernlöv, advokat på Baker
McKenzie och tidigare adjungerad professor i
associationsrätt vid Uppsala universitet.
DN har i sin granskning tagit upp att
klimatfrågan klyver Forskarsverige. För
klimatets bästa förespråkar vissa minskat
skogsbruk – andra tvärtom mer skogsbruk.
2019 kom forskningsinstitutet Skogforsk med
en rapport som slog fast det senare: ”En högre
virkesproduktion ökar klimatnyttan.” Vd:n
Charlotte Bengtsson:
– Det finns naturligtvis enstaka andra
publikationer som visar annat – man måste
alltid väga resultat mot varandra i ett
syntesarbete som detta är. Vi jobbar med
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näringens prioriterade forskningsfrågor och
kommer även med resultat som inte enbart är
positiva – som att körskador vid avverkningar
fortfarande kan vara ett stort problem.

SCA – Europas största skogsbolag, med stora
skogsbestånd i Sverige och Baltikum och som
omsätter 20 miljarder kronor. För det får hon
ett arvode på 625 000 kronor per år (2019) och
har 2 300 aktier i bolaget. Hon ser inga problem
i de dubbla rollerna.

Skogforsk har 130 anställda forskare som
forskar om skogen. Finansieringen kommer
delvis från staten – 50 miljoner kronor varje år
via ett forskningsråd, Formas. Lika mycket
kommer från skogsnäringen. Skogforsks 108
”partnerbolag” erbjuds enligt hemsidan
möjlighet att vara med och prioritera
forskningsområden.
I december tecknades avtal om att ge ytterligare
208 miljoner kronor i statliga medel till
Skogforsk.
Charlotte Bengtsson, med en vd-lön på 1,5
miljoner kronor från Skogforsk, sitter samtidigt
i styrelsen för Svenska Cellulosa Aktiebolaget,

– Som vd för Skogforsk har jag tillåtelse från
styrelsen att ha sidouppdrag – det här tycker
styrelsen är okej. Jag har inte en endaste gång
känt någon intressekonflikt med den
forskningsverksamhet vi bedriver som ju är
branschgemensam – vi forskar inte för SCA
specifikt. Det som tas upp i SCA:s styrelse
handlar inte om sådana frågor.
En av de främsta förespråkarna för ökat
skogsbruk för klimatets skull är Tomas
Lundmark, professor vid institutionen för
skogens ekologi och skötsel vid SLU. Han
uppmanar i debattartiklar till att bruka skogen
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mer för klimatets skull och att mindre
skogsmark ska skyddas från avverkning av
miljöhänsyn. I maj 2019 tilldelades han
utmärkelsen Träkronan av skogsägarföreningen
Mellanskog, då han ”oförtröttligt arbetat för att
synliggöra den brukade skogens roll för ett
framtida fossiloberoende samhälle” som han
lyckas förmedla till beslutsfattare ”såväl i
Sverige som internationellt”.
– Det är ju skogsägarna som sitter på lösningen
till problemen så de gillar att jag säger sådant.
Det de inte brukar gilla är att jag påpekar
betydelsen av att bygga virkesförråd för att
buffra för koldioxidutsläpp i andra sektorer,
säger han till DN.

Vindeln AB, som bland andra har Sveaskog som
kund.
– Jag har gjort några utredningsjobb:
investerare som velat veta om
klimatförändringen kommer göra att skogen
växer bättre eller sämre, en utredning åt
Sveaskog om hyggesfritt skogsbruk. Jag har
aldrig sett det som ett problem, säger Lundmark
och reflekterar generellt:
– Alla forskare har en läxa att göra – att hålla
reda på sina egna grundläggande värderingar:
hur undviker jag att låta dem styra till exempel
grundantaganden för en analys? Det påverkar
resultaten mycket.

Tomas Lundmark är själv skogsägare och valdes
2011 in i styrelsen för skogsägarföreningen
Norra skogsägarna. Med sin fru driver han
konsultbolaget Silva Borealis Konsulterna i

I Lantbrukets affärstidning ATL skrev hans fru,
Annika Nordin, professor i skoglig ekologi vid
SLU, en krönika i november om vikten av fri och
obunden forskning. Hon har bland annat varit
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chef för Sveriges största
skogsforskningsprogram, Future Forests.
Mellan maj 2017 och december 2020 satt hon
även i Sveaskogs styrelse med arvode på 185
000 kronor per år. Den 1 februari slutade hon
på SLU och för att gå till en chefspost inom
Stora Enso.
– Jag såg det som landsgagneligt att hjälpa
statliga Sveaskog med kunskap. Jag gillar även
när det händer nya saker och lärde mig mycket.
Jag tycker att jag har gjort nytta och har aldrig
behövt kompromissa med min integritet som
forskare – Sveaskog har aldrig sagt: det där får
du inte forska på.
SLU:s rektor Maria Knutson Wedel uppger till
DN att de bisysslor som DN tar upp bland SLUforskarna har godkänts, och att en samverkan
mellan forskning och näringsliv sker brett inom
akademin.

”Det finns mycket sällan enkla svar på komplexa
forskningsfrågor och det är därför bra att våra
forskare har olika ingångar på de frågor och
utmaningar som de arbetar med”, skriver hon i
ett mejl.
Samverkan mellan industri och forskning
förutsätter att forskare står för frihet, kvalitet,
integritet och hederlighet, och att viktiga
resultat görs öppna, understryker Knutson
Wedel.
”Alla intressenter måste vara på det klara med
att finansiärerna inte kan påverka forskningens
integritet och resultat”, skriver hon och påpekar
att statliga anslag även är viktiga. ”Det kan i
högre grad ge utrymme för fri forskning”.
Flera forskare som DN varit i kontakt med ser
kopplingarna mellan skogsforskning och
industri som problematiska. Vissa vill inte
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uttala sig – det ses som känsligt. Andra är
öppna.

och att det finns lurade (köpta?) forskare vid
SLU.”

Erik Westholm, professor emeritus vid
institutionen för stad och land vid SLU:

På sociala medier har företrädare för
skogsnäringen kritiserat forskare som är
kritiska till dagens skogsbruk, för att vara
lierade med miljörörelsen. Erik Westholm och
Göran Englund uppger att de inte är
medlemmar i någon miljörörelse – Åsa Kasimir
uppger att hon är det, men tillägger:

– Det är ett allvarligt generellt problem att
skogsindustrin i så stor grad styr forskningen i
dag – den är långt ifrån obunden och fri.
Göran Englund, professor i ekologi och
miljövetenskap vid Umeå universitet som
forskar om skog och klimat är också kritisk:
– Det är faktiskt bedrövligt, och det är tydligt att
skogsindustrin i flera fall helt fått gehör för den
version av verkligheten som de vill ha ut.
Åsa Kasimir forskar om skog och klimat vid
institutionen för geovetenskaper, Göteborgs
universitet. Hon skriver i ett mejl till DN: ”Jag
tycker att skogsnäringen har fel i resonemangen

– Att vara medlem av en förening för skydd av
natur kan inte jämföras med att vara medlem av
styrelse eller konsult för skogsbolag. Det finns
inga pengar hos miljörörelsen. Den forskning
som jag och andra gör är inte köpt av något
egenintresse utan har som mål att förstå
naturen och därmed vad som behöver göras för
att nå miljömål och de globala målen, alltså ett
allmänintresse.
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Pelle Gemmel är professor emeritus i
skogsskötsel vid SLU och var tidigare
skogsvårdschef för SCA. Han menar att forskare
inriktade mot ekologi främst vill ha biologisk
mångfald, medan andra forskare är mer
inriktade på produktion och klimat.

skogsnäringen, men ingen skulle väl reagera
mot att en professor från KTH började på
Scania? Och forskare som är nära
Naturskyddsföreningen ses inte som korrupta.
Jag tycker det är bra med olika perspektiv och
att alla dessa delar möts.

– Alla använder sina resultat för att tala för sin
sak. Politikerna har inte lyckats jämka de här
intressena.

Samtidigt finns forskare som Thomas Hahn,
som sitter i styrelsen för klimataktivistpartiet
Vändpunkt. Han är docent vid Stockholm
resilience center vid Stockholms universitet, och
satt mellan 2016 och 2019 i Sveaskogs styrelse.
Det är bra att särskilt statliga företag har en
bred representation i styrelsen, enligt honom.

För honom är kritiken mot att forskningen vid
SLU skulle vara köpt löjlig.
– SLU har ju många ekologer som är kritiska till
dagens skogsbruk – att de skulle vara köpta är
ju inte sant.
– Hela utbildningsväsendet är uppbyggt för att
förse svenska samhället inklusive näringen med
kompetens. KTH är väl kanske mer lierat med
bilindustrin och annat än vad SLU är med

– Som forskare kan jag bidra med nya
perspektiv och en förmåga att söka relevant
information. Enda svårigheten med integritet är
att beslut fattas enhälligt. Ägardirektiven styr
hårt så ibland behöver man acceptera beslut
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som man tycker är dåliga – så fungerar
demokratin.

– Forskningens objektivitet kan undermineras
av de intressena och det är allvarligt. Det är
aldrig bra att folk sitter på flera stolar.

Enligt honom jobbade han för hyggesfria
metoder och att räkna in värdet av alla
ekosystemtjänster som skogen ger – som
kolsänka, vattenrenare, renbete, ekoturism och
rekreationsvärden. Han upplever att han fick
gehör, men att nya ägardirektiv från staten
behövs.

Lisa Röstlund
lisa.rostlund@dn.se
ANDRA VETENSKAPSPROFILER I SKOGSBOLAG.

Johan Kuylenstierna
Adjungerad professor och hedersdoktor vid
Stockholms universitet. Sitter i Klimatpolitiska
rådet och ledamot av Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien.

– Många politiska mål med stora
samhällsekonomiska värden skulle kunna
uppfyllas med krav på mer varierade skogar –
resilienta mot storm och annat i stället för att
prioritera höga vinster.
Bengt Brülde, ordförande i Vetenskapsrådets
expertgrupp för etik, ser det dock generellt som
problematiskt att forskare har ekonomiska band
till en näring de ska studera.

Är även styrelseledamot i Sveaskog, arvode: 185
000 kronor per år. Sitter i styrelsen för Ecogain,
som ger miljökonsulttjänster till bland andra
Fortum och LKAB och omsatte 46 miljoner
2019.
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Kuylenstierna understryker att han inte är
forskare utan adjungerad professor på grund av
sina erfarenheter från bland annat FN.
Jag har valt olika typer av uppdrag som jag
menar samtidigt ger mig viktiga insikter i olika
sakfrågor förutom att jag bidrar med min
kompetens. Att jag exempelvis sitter både i
Sveaskogs och Världsnaturfondens styrelser är
ett uttryck för den ambition jag haft under de 30
år jag arbetar med miljöfrågor: att förstå olika
perspektiv på komplexa miljöfrågor men
samtidigt fokusera på möjligheter till lösningar.
Jonas Fridman
Chef för SLU:s riksskogstaxering, som samlar in
data för att beskriva tillstånd och förändringar i
Sveriges skogar, för bland annat uppföljning
och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och
energipolitik.

Suppleant i styrelsen för sin frus konsultbolag
Efri Konsulting AB som jobbar med stöd åt
bolagsledningar inom skogsbruk. De senaste två
åren har bolaget omsatt runt 2 miljoner kronor.
Uppdragsgivare är främst Sveaskog. Han hade
inte tagit upp det som bisyssla för SLU, innan
DN ställde frågan.
Aktivitetsgraden för min del är noll i bolaget.
Men jag ska anmäla det som bisyssla, det har
jag inte tänkt på.
Peter Holmgren
Klimat- och skogsdebattör, tidigare chef för
internationella obundna
forskningsorganisationen Center for
international forestry research, som bland annat
finansieras av EU-kommissionen och har innan
dess lett skogsforskningsprogram inom FNorganet FAO.
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Driver konsultbolaget Futurevistas AB som
2019 omsatte 2,6 miljoner kronor. Skrev samma
år en rapport åt SCA om hur bolagets skogsbruk
kompenserar för utsläpp från all svensk
lastbilstrafik och inrikesflyg. Har även lett
rundabordssamtal för SCA där Tomas
Lundmark och Charlotte Bengtsson deltagit. En
efterföljande rapport lyfter vikten av
engagemang för att få allmänhet och
beslutsfattare att inse potentialen i skogsbruket
för klimatet.
Holmgren kritiserar på sociala medier forskare
för att samarbeta med miljörörelsen.
För egen del är det inte särskilt svårt med
integriteten”, skriver han i ett meddelande till
DN. ”Men det ligger ju i betraktarens öga hur
det uppfattas”.

05
Kollektivavtal
för Foodora
dröjer
Kollektivavtalet för Foodorabuden
dröjer. Fackförbundet Transport vill inte
godkänna avtalet utan ett löfte om att
flera yrkesgrupper ska omfattas.
Förra veckan rapporterade flera medier att
fackförbundet Transport och Foodora, efter
nästan ett års förhandlingar, enats om
innehållet i ett kollektivavtal. I SvD beskrevs
avtalet som ett historiskt steg för
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plattformsföretagen. Men nu framkommer det
att parterna inte är helt överens.
I ett mejl till medarbetarna skriver Foodora att
Transport ändrat sig. Enligt matleverantören
var parterna överens om ett avtal för mopedoch cykelbud när Transports ledning ”i sista
minuten” kastade in krav på att teckna
kollektivavtal för ytterligare yrkesgrupper.
Transportarbetareförbundets ordförande
Tommy Wreeth bekräftar att parterna inte
tecknat något kollektivavtal, men håller inte
med om beskrivningen att fackförbundets krav
på att omfatta flera yrkesgrupper kom plötsligt.
– Det stämmer inte, det har varit öppet under
resans gång. Men utifrån att företagets
verksamhet förändrats så har vårt krav på ett
”heltäckande” avtal möjligen förändrats, säger
han.

Sedan dialogen inleddes har andelen bilbud på
Foodora växt. Transport anser också att det
finns terminalarbetare som bör omfattas av ett
kollektivavtal. Enligt Tommy Wreeth har
förhandlingarna inte avbrutits, utan Foodora är
informerade om fackförbundets krav och ska
återkomma i nästa vecka.
”Foodora har i samtal med förbundet varit
öppen att föra en dialog även om andra
anställningsgrupper, men att det ska ske efter
att båda parter kommer i mål med den största
anställningsgruppen. Något som även förbundet
var överens om”, skriver Johanna Lindskog
Lindell, kommunikationschef på Foodora i en
kommentar.
Lovisa Ternby
lovisa.ternby@dn.se
/
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05
”Snöröjningen
på Götgatans
trottoarer är ett
skämt”
Framkomlighet. Snöröjningen av Stockholms
cykelbanor är perfekt. Snöröjningen på
trottoarerna är däremot ett skämt. På Götgatan
på Södermalm ligger snön decimeterdjup över
blankis dagar efter snöfall.
När jag i går pulsade gatan hem från jobbet
möttes jag av en plogbil med en pytteliten plog.
Min instinktiva känsla var glädje, men jag insåg

snabbt besviket att den inte plogade trottoaren.
Plogföraren var dock inte helt sysslolös för ur
den pyttelilla behållaren därbak rullades
pyttelite saltad sand ut. I dag är gatan
fortfarande oskottad.
Det är uppenbart att den firma som har
ansvaret inte bryr sig. Den som upphandlat
detta har uppenbarligen inte koll på vad de köpt
och inte heller någon kontroll av arbetet som
utförs. Som det är nu är det bortkastade
skattepengar. Vi kan lika gärna behålla
pengarna och låta trottoarerna vara så får de
som vågar ge sig ut och spåra egna stigar.
Jag kan bara se tre förklaringar: den ansvarige
kan inte sitt jobb, den ansvarige bryr sig inte om
att sköta sitt jobb eller så är hen betald av
entreprenören? Hursomhelst bör den ansvarige
ställas till svars! Tomas Åkerlund,
Stockholm
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06 Digital
mässa för
bransch i
medvind

ökade snabbt i maj och produktionen hos
båttillverkarna hann inte med.

Båtbranschen hade ett bra år 2020.
Försäljningen av nya fritidsbåtar steg
med minst 25 procent. Det visar
preliminär statistik från Sweboat, som är
båtbranschens riksförbund.

Den traditionella båtmässan i Göteborg, som
brukar hållas i början av februari, är däremot
inställd i år. I stället arrangeras en båtvecka
med digitala arrangemang och privata
visningar.

När coronapandemin begränsade andra
möjligheter blev båtliv populärt. Enligt Sweboat
kunde försäljningen ha ökat ännu mer, om det
funnits fler nya båtar att köpa. Efterfrågan

TT

En del kunder, som blev utan ny båt förra
sommaren, har redan beställt en till i år.
”Det finns en risk att det kommer bli båtbrist
även i sommar. Vissa producenter har redan
beställningar för 2022”, säger Mats Eriksson, vd
på Sweboat, i ett pressmeddelande.
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06 Skanska
hoppas på en
Biden-effekt i
USA
En rejäl vinstökning och hopp om en
Biden-effekt. Det är de positiva delarna
hos byggjätten Skanska. I andra
vågskålen – tvekan hos hyresgästerna
kring framtida kontorslokaler.
Mitt under pandemins andravåg redovisar
Skanska en vinst före skatt på drygt 6,5
miljarder kronor för fjärde kvartalet delvis tack
vare flera stora försäljningar. Intäkterna föll
visserligen med 14 procent men aktieägarna

belönas och får dessutom en extrautdelning,
totalt 9:50 kronor per aktie.
– Vi levererar ett rekordår med historisk vinst,
starkt kassaflöde och stark balansräkning vilket
är ett styrkebesked, säger vd:n vd Anders
Danielsson.
Däremot ser han nu en tydlig utmaning när det
gäller kommersiella fastigheter. I en tid då allt
fler företag låtit anställda jobba hemifrån ser
Skanska osäkerhet gällande kontorsverksamhet.
– Hyresmarknaden är fortsatt avvaktande. Vi
tecknade en hel del hyresavtal i slutet av
december, framförallt i Norden och Centraleuropa, så vi har en bra dialog. Men det finns en
avvaktan hos kunder att teckna avtal, det tror vi
kommer fortsätta så länge pandemin pågår.
Handlar det om en samhällsförändring hur vi
kommer att jobba?
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– Jag ser det snarare som en osäkerhet hos
hyresgästerna kring deras egna verksamhet och
hur kommer deras ekonomi att påverkas. När
rullar hjulen igång igen?

Vad pratar vi om för tidsramar?

Mer positivt är då förhoppningar kring USA och
president Joe Bidens försök att få i gång
världens största ekonomi med ett gigantiskt
stimulanspaket. Demokraterna har sedan
tidigare lagt fram ett förslag på 1 900 miljarder
dollar. Anders Danielsson är optimistisk för
marknaden där man har ungefär 40 procent av
sina intäkter.

– Biden har med sig kongressen, vilket gör det
lättare, men det kommer att ta lite tid. Under
den närmaste tiden kommer vi inte se några
satsningar från federalt håll utan fortsatt från
delstater. Vi tror inte det kommer inom de
närmaste tolv månaderna, sedan ser det mer
positivt ut.
TT

– Administrationen har ju aviserat enorma
satsningar och behovet är också enormt.
Infrastrukturen i USA är oerhört eftersatt. Det
gäller vägar, järnvägar, flygplatser,
tunnelbanesystem som i vissa fall är mer än 100
år gamla.
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06 Lägre vinst
för Assa Abloy
Låsföretaget Assa Abloys vinst före skatt blev
3,3 miljarder kronor för fjärde kvartalet, vilket
är lägre än samma period 2019 (3,8 miljarder).
Styrelsen föreslår en utdelning på 3:90 kronor
per aktie.
TT
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•

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

Åsa Lindhagen
Finansmarknadsminister, biträdande finansminister
Genvägar

Genvägar
•
•
•
•

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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Finansdepartementet

•

Kammarkollegiet
06 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Fastighetsmäklarinspektionen
06 februari 2015 från Finansdepartementet
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
06 februari 2015 från Finansdepartementet

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/
Myndigheter
•

Myndigheten för digital förvaltning
07 september 2018 från Finansdepartementet

•

Upphandlingsmyndigheten
25 november 2015 från Finansdepartementet

•

Trygghetsstiftelsen
25 juni 2015 från Finansdepartementet

•

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

•

Statistiska centralbyrån
06 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Statens skaderegleringsnämnd
06 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Statens Personadressregisternämnd
06 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Resegarantinämnden
06 februari 2015 från Finansdepartementet

•
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•

Första AP-fonden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Tredje AP-fonden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Tullverket
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Sparbankernas säkerhetskassa
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Skatteverket
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Skatterättsnämnden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Sjätte AP-fonden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Forskarskattenämnden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Sjunde AP-fonden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Fjärde AP-fonden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Riksgälden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Finansinspektionen
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Länsstyrelserna
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Ekonomistyrningsverket
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Lotteriinspektionen
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Bokföringsnämnden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Krigsförsäkringsnämnden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Arbetsgivarverket
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Konsumentverket
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Andra AP-fonden
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Kronofogdemyndigheten
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Statskontoret
19 december 2014 från Finansdepartementet

•

Konjunkturinstitutet
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Statens överklagandenämnd
19 december 2014 från Finansdepartementet

•
•
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Finanspolitiska rådet
05 februari 2015 från Finansdepartementet

•

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
19 december 2014 från Finansdepartementet

•

Statens servicecenter
19 december 2014 från Finansdepartementet

•

Statens fastighetsverk (SFV)
19 december 2014 från Finansdepartementet

•

Statens ansvarsnämnd
19 december 2014 från Finansdepartementet

•

Fortifikationsverket
19 december 2014 från Finansdepartementet

•

Statens tjänstepensionsverk (SPV)
18 december 2014 från Finansdepartementet

•

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
18 december 2014 från Finansdepartementet

•

Offentliga sektorns särskilda nämnd
18 december 2014 från Finansdepartementet
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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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Lena Micko

SW . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
SW . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.

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
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Åsa Lindhagen

SW 71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.
SW 72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
Länsstyrelser hör till regeringen

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.”

Åsa Lindhagen områden
•
•

Bostäder och samhällsplanering
Finansmarknad

SW . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
SW . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
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01 Försäkringen kan
sluta gälla efter
reseavrådan
Efter Utrikesdepartementets avrådan gäller
inte reseförsäkringar utanför Europa hos alla
försäkringsbolag. För den som saknar skydd
kan det kosta miljoner att bli sjuk i covid-19
eller råka ut för en olycka.
– Det varierar. Därför är det jätteviktigt att
kontakta sitt försäkringsbolag före resan, säger
Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på
Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Utrikesdepartementet förlängde nyligen sin avrådan
från icke nödvändiga resor utanför EU till och med den
15 april. Syftet är bland annat att förhindra att
svenskarna reser bort under sportlovet och påskhelgen
för att minska smittspridningen av coronaviruset.
Under pandemin har utbudet hos reseföretagen
minskat drastiskt och svenskarnas intresse för att resa

långt bort är heller inte så stort. Tui har fått in omkring
500 bokningar för resor utanför EU inför
sportlovsveckorna, enligt SVT Nyheter. De har även
frågat Apollo som uppger att de inte har några resor
utanför EU under påsk- och sportlovsveckorna och
Ving flyger endast till Kanarieöarna. Även SAS flyger
väldigt lite utanför Schengenländerna.
För den som ändå planerar en utlandsvistelse är det
bra att se över sitt reseskydd. Att åka utan en
försäkring kan bli dyrt om man blir sjuk eller råkar ut
för en olycka – oavsett avrådan från UD. Det kan
handla om miljonbelopp. Ambulansflyg från
exempelvis Thailand eller USA till Sverige kan kosta
800 000–1 miljon kronor, och snittpriset för sjukvård i
USA kan vara runt 100 000 kronor per dygn. En
person som blir allvarligt sjuk i covid-19 kan behöva
10–14 dagars sjukvårdsvård, och ibland mer.
– Om du reser till ett land som UD avråder ifrån måste
du kolla upp din hemförsäkrings reseskydd för det
varierar vad försäkringen omfattar, säger Anna-Karin
Baltzari Danfors.
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En genomgång som Konsumenternas Försäkringsbyrå
har gjort visar att hos majoriteten av de 13
försäkringsbolagen omfattas skyddet även för covid-19
på resan. Hos de övriga fem får kunden bekosta vård
och eventuell hemtransport själv. För resor inom EU
finns ingen avrådan, och där har svenskar ett
grundskydd via försäkringskassan som ersätter
kostnader för sjukvård inom EU, men inte för
hemtransport.
Katarina Lagerwall
katarina.lagerwall@dn.se
FAKTA. RESESKYDD FÖR COVID-19

UD:s avrådan för icke nödvändiga resor är inte ett
utreseförbud utan en stark rekommendation om att
inte resa. Avrådan gäller till alla länder utanför EU,
EES och Schengenområdet, även Norge och
Storbritannien, till och med den 15 april.
Hemförsäkringarnas reseskydd täcker främst akut
sjukdom och olycksfall. Det gäller däremot inte för en
pågående sjukdom eller skada. Resenären ska ofta ha
varit symptomfri och inte ha uppsökt läkare under tre
månader före avresan. Har du till exempel varit sjuk i

covid-19 och ditt tillstånd försämras så att du behöver
sjukvård under resan så gäller inte din försäkring.
Resenärer bör även vara medvetna om att svenska
ambassader och konsulat i de olika länderna kan ha
begränsade möjligheter att bistå svenskar på plats
under pandemin. Och det viktigaste: Svenska staten ersätter inte akutsjukvård eller hemtransport vid
sjukdom eller dödsfall för den som saknar reseskydd.
Försäkringsbolag med reseskydd för covid-19 vid UD
avrådan: Aktsam, Folksam, Dina Försäkringar, Ica
Försäkring, Moderna, Safe Town, Tre kronor och
Trygg-hansa.
Försäkringsbolag utan reseskydd för covid vid UD
avrådan: Hedvig, Gjensidige, If, Länsförsäkringar och
Water Circle.
Källa: UD, Konsumenternas Försäkringsbyrå
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01
Fastighetsmiljardären
stod bakom anonymt
nätkonto på aktiesajt
Byggbolaget Sernekes vd och huvudägare Ola
Serneke har stått bakom ett anonymt konto på
en sajt för aktieplacerare. I hundratals inlägg
lyfter skribenten bolaget och slår ner mot
kritiker.
”Jag förstår nu att detta var fel sätt att göra det
på och det kommer inte upprepas”, skriver
Serneke i ett pressmeddelande.
En vecka före julafton skakade uppstickaren i
byggbranschen Ola Serneke hand med
fastighetsmiljardären Erik Selin och banken Nordea
om att sätta fart på bygget av Nordens högsta
skyskrapa, Karlatornet i Göteborg.

En lång period av hård ekonomisk press för att kunna
få fart på byggkranarna igen för det 245 meter höga
prestigeprojektet var över och Ola Serneke sken som
en sol i det kalla decemberregnet.
Samme Ola Serneke blev sommaren 2019 känd för den
bredare allmänheten när han i ”Sommar i P1” i
Sveriges Radio berättade om sin fascinerande väg från
uppväxten i Alingsås och Trollhättan till
affärstidningarnas omslag. I Fotbollssverige är han
också bekant som IFK Göteborgs huvudsponsor.
Han leder ett börsbolag som har att följa de strikta
regler som gäller för information så att alla aktieägare
behandlas lika, men han har tidigare fått kritik för att
handskas ovarsamt med uppgifter, till exempel när han
i november i fjol nämnde på en arbetsmarknadsmässa
arrangerad av Chalmers att bygget av Karlatornet inom
kort skulle återupptas.
På fredagen publicerade tidningen Göteborgs-Posten
en granskning som kopplade samman Ola Serneke
själv med ett anonymt konto på sajten Placera.se.
Signaturen Pellucidum har där under ett par års tid
fram till för några månader sedan, i flera hundra
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inlägg, regelmässigt haussat information om Sernekes
värde och samtidigt kritiserat och spelat ner andra
inlägg på sajten som varnat för värdet på bolagets
aktie. Mycket har varit kopplat till just bygget av
Karlatornet.
För GP förnekade Ola Serneke att han skulle stå bakom
det anonyma kontot. GP skrev även att
Finansinspektionen fått in en anonym anmälan om
saken, och som kommentar till detta svarade han:
”Om det är så att det finns ett ärende hos
Finansinspektionen som rör oss, kan vi inte
kommentera detta oavsett. I övrigt har jag inga
kommentarer.”
Sedan förra året är Jan C Johansson, före detta vd i
Boliden och SCA, ordförande i Serneke AB. DN talade
med honom på fredagsförmiddagen. Han sa då:
– Jag fick reda på dessa uppgifter ganska nyligen. Jag
håller på att kolla upp saken, och allt tyder väl på det,
och då är det naturligtvis helt oacceptabelt. Vad jag
förstår slutade han med kontot för ett halvår sedan.
Jag ska naturligtvis ha en dialog med vd om det här

stämmer. Man kan inte agera på det här sättet som vd,
men jag har inte fått det hundra bekräftat ännu.
Du har pratat med honom själv?
– Vi har haft en första kontakt. Men den var inte
muntlig, jag begärde att få mer information.
Men Ola Serneke har inte förnekat för dig att han står
bakom kontot?
– Nej, det har han inte. Men allt tyder väl på att det
stämmer, men det är inte så man ska agera i ett
börsbolag.
På DN:s fråga sa Jan C Johansson att han har
informerat övriga styrelsen.
– Sedan får vi se hur vi ska göra och hur bolaget ska
hantera saken. Men vad jag förstår var det här alltså
skrivet för ett tag sedan. Men bolaget självt får
kommentera det vidare.
Strax före lunch på fredagen skickade Serneke AB ut
ett pressmeddelande där Ola Serneke medger att han
skrivit inläggen.
Där säger han att ”alla som känner mig vet att jag
brinner för mitt bolag, att det engagerar mig dygnets
alla timmar och att jag är väldigt mån om att vårt
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företag och alla våra anställda behandlas rättvist i alla
situationer. Detta är också anledningen till att jag
deltagit i diskussioner i nämnda forum.”
Vidare säger Ola Serneke att ”jag är givetvis medveten
om de regler som gäller för personer med insyn i
bolaget och har varit oerhört noga med att följa dem.
Min avsikt har varit att bidra till diskussionen med
redan känd och relevant information. Jag förstår nu att
detta var fel sätt att göra det på och det kommer inte
upprepas. Bolaget Sernekes intressen är alltid högst på
agendan och ärlighet är ett av våra kärnvärden. Därför
vill jag vara öppen med detta”.
Kommunikationschefen Johan Live säger till DN att
Ola Serneke just nu inte har något att säga utöver vad
som framgår av pressmeddelandet.
Lars Näslund
lars.naslund@dn.se
FAKTA. KARLATORNET

När Karlatornet är uppfört kommer byggnaden vara
Nordens högsta skyskrapa med 73 våningar och 245
meter hög. Tornet kommer att omfatta drygt 600
lägenheter, ett Clarion-hotell med cirka 300 rum, drygt
8 000 kvadrat- meter kontors- och handelsytor samt

en utsiktsplats. I dag är mer än 80 procent av
Karlatornets lägenheter sålda.
Men det har blåst hårda vindar kring tornet, det osäkra
marknaden har gjort att bygget stått stilla och det var
först i december som projektet fick ny fart när Serneke
sålde halva projektet till Balder. Med aktieägarlån från
parterna tillsammans med byggnadskreditiv om cirka
3 miljarder kronor från Nordea kommer projektet att
vara fullt finansierat, enligt Serneke och Balder.
Enligt avtalet med Balder säkerställer Serneke de
återstående osålda lägenheterna och Balder erhåller
samtidigt en option att förvärva Karlatornets hotell och
kontorsdelar. Fullt färdigställt beräknas det totala
projektvärdet som lägst uppgå till 6,4 miljarder kronor.
DN
INLÄGGEN. "SLUGT FÖRHANDLAT AV SERNEKE"

Några inlägg från kontot Pellucidum på Placera.se som
DN har tagit del av:
23 september 2020:”Ha ha Per Invest ....Åh fasen är
Well Sveriges 5e störst byggbolag med 11 miljarder i
orderbok, några miljarder i tillgångar och typ över
1000 st anställda ..
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Du är ju för skön. Kul att ha dig tillbaka i forumet.
Antar du köpt på dig aktier igen :)”
21 augusti 2020: ”Ja några Säve affärer om året hade
varit fint :) Extremt bra affär och slugt förhandlat av
Serneke. Landbanken om 1 miljon m2 ska ju
realiseras nu – så får hoppas på ett antal stora
”nuggets” där ...”
Just försäljningen av ett stort markområde kring Säve
flygplats på Hisingen till fastighetsbolaget Castellum i
december 2018 har Ola Serneke själv sagt gav en vinst
på 625 miljoner.
När en annan person på nätforumet publicerade sina
misstankar att Ola Serneke själv stod bakom
pseudonymen och frågade sig ”på vems uppdrag
jobbar den här personen?”, svarade
”Pellucidum”: ”Välkommen tillbaka Bagdad BOB –
det var länge sedan nu som du var inne här och skrev
dina härliga kommentarer :) Om jag är Ola så är du
Donald Trump :)”.

01 Avgångskrav
kommer från
Aktiespararna
Från föreningen Aktiespararna väcks nu kravet
att Ola Serneke måste bort.
– Vi har en vd i ett börsbolag som anonymt har
kommenterat sin aktie på nätet, det är oerhört
olämpligt på flera sätt, säger Aktiespararnas
chefsjuristen Sverre Linton.
Det stora fastighetsbolaget Balders huvudägare Erik
Selin har gjort flera affärer med Ola Serneke och
genom överenskommelsen före jul blev Balder
hälftenägare i Karlatornet AB och köpte också 8,2
procent av aktierna i Serneke AB.
När DN talade med Erik Selin på fredagen sa han att
han ännu inte hunnit ta del av detaljerna kring vad
som skrivits på nätforumet.
– Av det jag sett verkar det ju väldigt olämpligt. Men
jag får sätta mig in i detta bättre innan jag har en skarp
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uppfattning. Men det är förstås inte bra för
förtroendet, det är ju det viktigaste man har. Styrelsen
får förstås göra en bedömning. De kan ta del av hela
bilden.
Sernekes aktie handlas på Nasdaq Stockholmsbörsen.
Där skriver kommunikationschefen David Augustsson
till DN att man aldrig kommenterar enskilda fall. Men
generellt om personer som under falsk identitet går in
på olika forum och sprider falsk information till
investerare säger han att dessa ”kan göra sig skyldiga
till marknadsmissbruk”.
”Om vi i vår övervakning identifierar något som
misstänks utgöra marknadsmissbruk är vi skyldiga att
anmäla detta till Finansinspektionen som i sin tur kan
vara skyldiga att anmäla vidare till
Ekobrottsmyndigheten som tar ställning anmälan ur
ett straffrättsligt perspektiv”, skriver Augustsson.
På DN:s fråga om Ekobrottsmyndigheten bedriver
någon utredning om eventuellt brott kopplat till
Serneke och inläggen på nätforumet svarar
pressansvarige Niklas Ahlgren:

– Vi kommenterar normalt sett aldrig den typen av
uppgifter.
Från föreningen Aktiespararna väcks nu kravet att Ola
Serneke måste bort.
– Ola Serneke bör avgå som vd och om han inte gör det
själv bör styrelsen agera, säger chefsjuristen Sverre
Linton till DN.
Varför?
– Vi har en vd i ett börsbolag som anonymt har
kommenterat sin aktie på nätet, det är oerhört
olämpligt på flera sätt. Kontakt med aktieägare ska ske
öppet, det han har gjort kan också vara brottsligt,
marknadsmanipulation, men det också kunna bli
aktuellt med att rikta skadeståndskrav mot honom om
det som skett skadat bolaget.
Lars Näslund
lars.naslund@dn.se
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01
Fastighetsmiljardären
stod bakom anonymt
nätkonto på aktiesajt
Byggbolaget Sernekes vd och huvudägare Ola
Serneke har stått bakom ett anonymt konto på
en sajt för aktieplacerare. I hundratals inlägg
lyfter skribenten bolaget och slår ner mot
kritiker.
”Jag förstår nu att detta var fel sätt att göra det
på och det kommer inte upprepas”, skriver
Serneke i ett pressmeddelande.
En vecka före julafton skakade uppstickaren i
byggbranschen Ola Serneke hand med
fastighetsmiljardären Erik Selin och banken Nordea
om att sätta fart på bygget av Nordens högsta
skyskrapa, Karlatornet i Göteborg.

En lång period av hård ekonomisk press för att kunna
få fart på byggkranarna igen för det 245 meter höga
prestigeprojektet var över och Ola Serneke sken som
en sol i det kalla decemberregnet.
Samme Ola Serneke blev sommaren 2019 känd för den
bredare allmänheten när han i ”Sommar i P1” i
Sveriges Radio berättade om sin fascinerande väg från
uppväxten i Alingsås och Trollhättan till
affärstidningarnas omslag. I Fotbollssverige är han
också bekant som IFK Göteborgs huvudsponsor.
Han leder ett börsbolag som har att följa de strikta
regler som gäller för information så att alla aktieägare
behandlas lika, men han har tidigare fått kritik för att
handskas ovarsamt med uppgifter, till exempel när han
i november i fjol nämnde på en arbetsmarknadsmässa
arrangerad av Chalmers att bygget av Karlatornet inom
kort skulle återupptas.
På fredagen publicerade tidningen Göteborgs-Posten
en granskning som kopplade samman Ola Serneke
själv med ett anonymt konto på sajten Placera.se.
Signaturen Pellucidum har där under ett par års tid
fram till för några månader sedan, i flera hundra
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inlägg, regelmässigt haussat information om Sernekes
värde och samtidigt kritiserat och spelat ner andra
inlägg på sajten som varnat för värdet på bolagets
aktie. Mycket har varit kopplat till just bygget av
Karlatornet.
För GP förnekade Ola Serneke att han skulle stå bakom
det anonyma kontot. GP skrev även att
Finansinspektionen fått in en anonym anmälan om
saken, och som kommentar till detta svarade han:
”Om det är så att det finns ett ärende hos
Finansinspektionen som rör oss, kan vi inte
kommentera detta oavsett. I övrigt har jag inga
kommentarer.”
Sedan förra året är Jan C Johansson, före detta vd i
Boliden och SCA, ordförande i Serneke AB. DN talade
med honom på fredagsförmiddagen. Han sa då:
– Jag fick reda på dessa uppgifter ganska nyligen. Jag
håller på att kolla upp saken, och allt tyder väl på det,
och då är det naturligtvis helt oacceptabelt. Vad jag
förstår slutade han med kontot för ett halvår sedan.
Jag ska naturligtvis ha en dialog med vd om det här

stämmer. Man kan inte agera på det här sättet som vd,
men jag har inte fått det hundra bekräftat ännu.
Du har pratat med honom själv?
– Vi har haft en första kontakt. Men den var inte
muntlig, jag begärde att få mer information.
Men Ola Serneke har inte förnekat för dig att han står
bakom kontot?
– Nej, det har han inte. Men allt tyder väl på att det
stämmer, men det är inte så man ska agera i ett
börsbolag.
På DN:s fråga sa Jan C Johansson att han har
informerat övriga styrelsen.
– Sedan får vi se hur vi ska göra och hur bolaget ska
hantera saken. Men vad jag förstår var det här alltså
skrivet för ett tag sedan. Men bolaget självt får
kommentera det vidare.
Strax före lunch på fredagen skickade Serneke AB ut
ett pressmeddelande där Ola Serneke medger att han
skrivit inläggen.
Där säger han att ”alla som känner mig vet att jag
brinner för mitt bolag, att det engagerar mig dygnets
alla timmar och att jag är väldigt mån om att vårt

1032

företag och alla våra anställda behandlas rättvist i alla
situationer. Detta är också anledningen till att jag
deltagit i diskussioner i nämnda forum.”
Vidare säger Ola Serneke att ”jag är givetvis medveten
om de regler som gäller för personer med insyn i
bolaget och har varit oerhört noga med att följa dem.
Min avsikt har varit att bidra till diskussionen med
redan känd och relevant information. Jag förstår nu att
detta var fel sätt att göra det på och det kommer inte
upprepas. Bolaget Sernekes intressen är alltid högst på
agendan och ärlighet är ett av våra kärnvärden. Därför
vill jag vara öppen med detta”.
Kommunikationschefen Johan Live säger till DN att
Ola Serneke just nu inte har något att säga utöver vad
som framgår av pressmeddelandet.
Lars Näslund
lars.naslund@dn.se
FAKTA. KARLATORNET

När Karlatornet är uppfört kommer byggnaden vara
Nordens högsta skyskrapa med 73 våningar och 245
meter hög. Tornet kommer att omfatta drygt 600
lägenheter, ett Clarion-hotell med cirka 300 rum, drygt
8 000 kvadrat- meter kontors- och handelsytor samt

en utsiktsplats. I dag är mer än 80 procent av
Karlatornets lägenheter sålda.
Men det har blåst hårda vindar kring tornet, det osäkra
marknaden har gjort att bygget stått stilla och det var
först i december som projektet fick ny fart när Serneke
sålde halva projektet till Balder. Med aktieägarlån från
parterna tillsammans med byggnadskreditiv om cirka
3 miljarder kronor från Nordea kommer projektet att
vara fullt finansierat, enligt Serneke och Balder.
Enligt avtalet med Balder säkerställer Serneke de
återstående osålda lägenheterna och Balder erhåller
samtidigt en option att förvärva Karlatornets hotell och
kontorsdelar. Fullt färdigställt beräknas det totala
projektvärdet som lägst uppgå till 6,4 miljarder kronor.
DN
INLÄGGEN. "SLUGT FÖRHANDLAT AV SERNEKE"

Några inlägg från kontot Pellucidum på Placera.se som
DN har tagit del av:
23 september 2020:”Ha ha Per Invest ....Åh fasen är
Well Sveriges 5e störst byggbolag med 11 miljarder i
orderbok, några miljarder i tillgångar och typ över
1000 st anställda ..
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Du är ju för skön. Kul att ha dig tillbaka i forumet.
Antar du köpt på dig aktier igen :)”
21 augusti 2020: ”Ja några Säve affärer om året hade
varit fint :) Extremt bra affär och slugt förhandlat av
Serneke. Landbanken om 1 miljon m2 ska ju
realiseras nu – så får hoppas på ett antal stora
”nuggets” där ...”
Just försäljningen av ett stort markområde kring Säve
flygplats på Hisingen till fastighetsbolaget Castellum i
december 2018 har Ola Serneke själv sagt gav en vinst
på 625 miljoner.
När en annan person på nätforumet publicerade sina
misstankar att Ola Serneke själv stod bakom
pseudonymen och frågade sig ”på vems uppdrag
jobbar den här personen?”, svarade
”Pellucidum”: ”Välkommen tillbaka Bagdad BOB –
det var länge sedan nu som du var inne här och skrev
dina härliga kommentarer :) Om jag är Ola så är du
Donald Trump :)”.

02 Vinsten lyfte för
Swedbank – men vd:n
duckar frågor om ithaveriet
Swedbanks vd duckar frågor om itstörningarna som drabbade bankens kunder
förra veckan.
– Det grundläggande är att vi ska ha ett itsystem som funkar. Nu hade vi problem med it
och det jobbar vi stenhårt på att fixa, säger
Jens Henriksson.
Under åtminstone fyra av fem bankdagar förra veckan
hade Swedbank omfattande problem med att hålla sina
internet- och apptjänster tillgängliga för kunderna. På
torsdagen var det även problem med
värdepapperstjänsten stundtals.
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I kommentarsfälten på bankens sociala medier har
kunder rasat så till den grad att banken vädjat om lugn
och saklighet.
Trots stor upprördhet vill bankens vd Jens Henriksson
inte svara på några frågor om bakgrunden till det stora
haveriet.
– Vi brukar aldrig gå in och berätta tekniska detaljer på
det sättet. Det viktiga att vi inte hade den tillgänglighet
man kan begära. Det var kunder som inte kunde
komma in och göra det de ville göra och för det ber jag
om ursäkt, säger han till DN i samband med
presentationen av bankens fjärde kvartalsrapport.
Kan det inte vara relevant för kunderna att veta om det
är så att de har en bank med undermåligt it-system
eller om det är någon annan som saboterat för deras
bank?
– Jag tycker det grundläggande är att vi ska ha ett itsystem som funkar. Nu hade vi problem med it och det
jobbar vi stenhårt på att fixa. Det tycker jag är det
viktigaste och de tekniska detaljerna där tänker jag inte
gå in på.

Det finns enligt presschefen Unni Jerndal inga
rapporter om fortsatta problem under helgen eller
måndagsförmiddagen. Trots det pågår fortfarande
intensivt arbete för att förhindra nya problem säger
Jens Henriksson, utan att vilja gå in på detaljer om vad
som görs åt saken.
– Vi jobbar hårt och har också en stor
investeringsbudget både för i år och för nästa år när vi
arbetar hårt med att satsa på detta med stabilitet.
För kunder som lidit ekonomisk skada av störningarna
och kan bevisa det så kan kompensation från banken
bli aktuellt.
Bortsett från it-problemen, beskriver Jens Henriksson
kvartalet som stabilt i svåra tider. Pandemiåret 2020
som helhet har även det varit okej för banken som dock
fortfarande tyngs av kostnader kopplade till
penningtvättskandalen.
Förutom den rekordstora boten till
Finansinspektionen, fyra miljarder kronor, så kostar
konsulter och utredningar kopplade till amerikanska
myndigheters intresse i härvan fortfarande mycket
pengar. 500 miljoner kronor räknar man med under
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2021 bara kopplat till de amerikanska utredningarna –
och lika mycket 2022.
– Sedan därutöver satsar vi väldigt mycket pengar. Vi
räknar med att under året kommer nästan 1 500
personer jobba på heltid i kampen mot finansiell
brottslighet. Det innebär att nästan var tionde anställd
på banken jobbar med det.
Är det värsta utgifterna förbi efter 2022?
– Vi har inte gett den typen av prognoser. Vi är föremål
för amerikanska myndigheters intresse, vi svarar på de
frågor som kommer och hur lång tid det tar tills de
kommer med någon typ av avslut kan inte jag svara på
utan det får de avgöra, säger Jens Henriksson.
Banken har bland annat i samband med
penningtvättskandalen kritiserats för bristande
styrning och kontroll i verksamheten. För att bättra sig
på det området startar banken nu ett nytt baltiskt
holdingbolag där ägandet av dotterbankerna i Estland,
Lettland och Litauen ska hamna. Det ska göra den
baltiska bankledningens ansvar och skyldigheter
tydligare, enligt Henriksson.
Andreas Lindberg andreas.lindberg@dn.se

Fakta. Utdelning för två år
Swedbank redovisar ett rörelseresultat på 5 654
miljoner kronor för fjärde kvartalet 2020. Det kan
jämföras med 5 401 under motsvarande period året
före.
Räntenettot (vad banken tjänar på skillnaden mellan
in- och utlåningsräntor) steg till 6 567 miljoner kronor,
från 6 408 miljoner kronor.
Totalt uppgick intäkterna till 11 764 miljoner kronor,
jämfört med 11 956 miljoner kronor motsvarande
period året före.
Swedbanks styrelse föreslår en utdelning på 7:25
kronor per aktie, där 4:35 kronor härrör från 2019 års
resultat och 2:90 kronor handlar om resultatet från
fjolåret.
Källa: TT
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Jag vill därför ge alla som läser det här ett gott råd: om
ni är eller vill bli kund hos Klarna, se för allt i världen
till att ligga i framkant när det gäller it-teknik!
Karin Ahl, Danderyd

02 ”Klarna borde
acceptera kunder utan
mobilt bank-id”
Näthandel. I flera år har jag valt betalningsalternativet
Klarna faktura och fått fakturan tillsänd via e-post.
Men nu är det slut med detta och mitt förhållande med
Klarna upphör. Varför? Jo, jag har bytt e-postadress!
För att Klarna ska kunna fortsätta att skicka fakturor
per e-post till mig måste de självklart ha en fungerande
e-postadress. Den enda som kan ändra e-postadressen
hos Klarna är jag själv och ingen annan och för att göra
detta måste man logga in med mobilt bank-id, vilket
jag saknar. Jag äger ingen smart mobiltelefon och har
bara vanligt bank-id, vilket tycks vara alldeles omöjligt
att ha som inloggningsalternativ enligt Klarna.
På grund av denna komplikation skiljs nu Klarnas och
mina vägar tills vidare åt. Kanske kan de korsas igen
om Klarna tar sitt förnuft till fånga och erbjuder flera
olika, rimliga inloggningsalternativ.
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04 Oförändrad vinst
för Hexagon

04 Handelsbanken går
bättre än väntat

Mätteknikkoncernen Hexagon redovisar en vinst före
skatt på 245,7 miljoner euro, motsvarande närmare 2,5
miljarder kronor, för fjärde kvartalet 2020. Det är i
stort sett oförändrat jämfört med 2019. Omsättningen
sjönk något till 1 038 miljoner euro, jämfört med 1 059
miljoner euro ett år tidigare. Styrelsen föreslår en
utdelning på 0:65 euro per aktie. Dessutom görs en
aktiesplit där en aktie blir sju.
TT

Handelsbanken redovisar ett oväntat starkt resultat för
fjärde kvartalet och föreslår en utdelning på 4:10
kronor per aktie, totalt 8,1 miljarder kronor för 2019
och 2020, vilket är i linje med Finansinspektionens tak
under pandemin. Vinsten var högre än väntat.
Kreditförlusterna sjönk 25 procent till 97 miljoner
kronor under fjärde kvartalet, ned från 130 miljoner
motsvarande kvartal 2019.
TT
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04 IMF: Svensk
pandemistrategi
fördröjde nedgången i
ekonomin
Sverige får högt betyg för den ekonomiska
krishanteringen i ett nytt utlåtande från
Internationella valutafonden, IMF.
– Tack vare ett starkt utgångsläge, gynnsam
struktur i ekonomin och snabba krisåtgärder
har Sverige klarat sig bättre än många
europeiska länder, säger Khaled Sakr,
biträdande chef för IMF:s Europaavdelning till
DN.
Den svenska pandemistrategin har dragit till sig ett
ibland febrigt globalt intresse. Även Internationella
valutafonden, IMF, har i flera rapporter granskat
effekterna för ekonomin.

Khaled Sakr leder den grupp som har analyserat
konsekvenserna. Han bedömer att Sveriges avvikande
smittskyddsåtgärder varken har gjort till eller från.
– Effekterna handlar främst om tajmningen.
Nedgången i svensk ekonomi fördröjdes lite av
pandemistrategin, säger han.
I ett nytt officiellt utlåtande från IMF får Sveriges
ekonomiska krishantering samtidigt goda vitsord.
Efter vad som kallas en artikel IV-konsultation – den
senaste gjordes 2019 – slår valutafonden fast att
svensk tillväxt har klarat sig bättre än de flesta
europeiska länders. Men det beror alltså inte på
smittskyddsstrategin.
Khaled Sakr pekar på att Sveriges utgångsläge var
starkt och att ekonomin har en gynnsam
sammansättning, med en liten besöksindustri och en
hög andel jobb som kan utföras på distans. Långt
gången digitalisering har också hjälpt. Ytterligare en
fördel har varit ett friskt och starkt banksystem.
– Krispolitiken var snabb och flink, det fanns ingen
tvekan om att acceptera ett budgetunderskott. Även
Riksbanken agerade snabbt med kvantitativa lättnader
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och riktade åtgärder, samtidigt som makrotillsynsåtgärder mot bankerna lättades, säger han.
IMF påpekar samtidigt att arbetslösheten har stigit
mer än i andra länder, även de som har haft ett
betydligt kraftigare bnp-fall.
Tillfälliga anställningar, särskilt bland unga och
utlandsfödda, har minskat kraftigt i Sverige.
– Pandemin har blixtbelyst långvariga problem på
svensk arbetsmarknad. Att många tillfälligt anställda
blev arbetslösa kan dessutom ha förstärkts av att
företagen var tvungna att säga upp dem för att få del av
permitteringsstödet, säger Khaled Sakr.
Han pekar på att systemet med permitteringarna
samtidigt borde vara knutet till någon form av
utbildning och omställning.
Efter finanskrisen 2008–2009 framhöll IMF ofta att
länder med stora budgetunderskott behövde strama åt
sina finanser. Men i samband med pandemikrisen har
det skett ett skifte.
Valutafondens finanspolitiska chef Vitor Gaspar säger
att det är dags att ”inse att omständigheterna har
förändrats på ett sätt som motiverar att vi tar ett nytt

grepp kring de finanspolitiska ramverken” (Financial
Times, 28/1).
I klartext: Budgetunderskott och stora statsskulder
behöver inte vara ett problem. Räntebetalningarna är i
de flesta länder historiskt låga.
Med tanke på att Sverige har en så liten statsskuld och
att underskotten nu blir små jämfört med i andra
länder, kan man göra mer för att mota bort krisen?
– Finanspolitiken har varit stark och vi anser att den
har varit lämplig. Krisprogrammen har inte utnyttjats
fullt ut men det beror ju också på att ekonomin har
klarat sig bättre. Det viktigaste framöver är att inte dra
tillbaka stöden för tidigt. Det finns definitivt
marginaler att spendera mer. Vi ser också att det finns
utrymme att satsa mer på grön återhämtning, säger
Khaled Sakr.
Carl Johan von Seth
carljohan.vonseth@dn.se
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05 Nordea
delar ut i två
omgångar

”Vi föreslår att våra aktieägare erhåller denna i
två utbetalningar: den första utbetalningen på
0:07 euro per aktie efter styrelsebeslutet i
februari och återstående 0:72 euro per aktie
efter september”, skriver vd Frank VangJensen.
TT

Nordea redovisar en vinstökning, i linje med
förväntningarna, för fjärde kvartalet. Banken
flaggar samtidigt för utdelning i två omgångar,
en mindre i vår och en större i höst – när ECB:s
tak för utdelningar tas bort.
Nordeas rörelsevinst steg till 973 miljoner euro
för fjolårets fjärde kvartal, enligt bankens
bokslut för 2020. En ökning jämfört med 875
miljoner euro motsvarande kvartal 2019.
Nordeas styrelse föreslår en utdelning på 0:39
euro per aktie för 2020 – och för 2019 0:40
euro per aktie.
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05

Finansinspektionen
sätter in fler
åtgärder mot
konsumtionslånen
Personer som tar konsumtionslån får
ofta betalningssvårigheter. Nu ska
Finansinspektionen fokusera på att
granska om långivarnas
kreditprövningar är tillräckliga och
skärpa sina råd.
– Vi ser med oro på konsumentens
position här, säger generaldirektör Erik
Thedéen.

DN har i flera artiklar skrivit om problemen
med ökade konsumtionslån. En återkommande
synpunkt från personer som drabbats av
överskuldsättning är att det varit lätt att få nya
lån, trots dåliga förutsättningar att betala
tillbaka.
Finansinspektionen har tidigare pekat på att
låntagare får betalningsproblem kort efter att
lånen beviljats. Det väcker frågor om
långivarnas kreditprövningar är tillräckliga,
enligt myndighetens generaldirektör Erik
Thedéen.
– Det finns en risk att man låses in i väldigt
långa, dyra konsumtionslån som ytterst kan
sätta personer i en skuldfälla, säger han.
Nu ska Finansinspektionen granska fler företag
för att undersöka om de kreditprövningar som
görs är tillräckliga. De ska också tydliggöra vilka
krav som ställs på företagen genom att
uppdatera sina allmänna råd.
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– Det kommer såvitt jag kan bedöma en
skärpning av vilken informationsinhämtning
man ska göra, så att vi därmed minskar risken
för att hushåll tar lån som de inte har råd med
och kanske inte tillräckligt tydligt har funderat
igenom, säger Erik Thedéen.
Arbetet är enligt honom omfattande, men han
hoppas att förtydligandet ska bli klart före
sommaren och att det kommer ge effekt.
– Ofta får det ganska stor effekt för att bolagen,
de allra flesta, vill ju följa våra råd, säger Erik
Thedéen.
En googling visar att vissa företag skyltar med
att de inte gör fullständiga kreditprövningar.
Vad är det mer ni behöver titta på?
– Jag kan inte som myndighetsperson allmänt
svepande säga att de här inte sköter sig, utan då
måste jag ha stöd för det, säger Erik Thedéen
och pekar på att det inte är självklart vilken
information långivare ska behöva inhämta.

– Det låter kanske trivialt, men en del kanske
tycker att det räcker att man tar reda på några
allmänna data om den här personen, som
inkomst, var man bor och om man har bil och
sånt där. Räcker det eller måste det vara mer
omfattande? Där tror jag att vi måste vara mer
specifika.
Myndigheten ska också se över sina
rekommendationer kring att förlänga korta lån.
I praktiken kan det det innebära att
konsumenten fastnar i lån till en hög ränta
under lång tid.
Tror du att de här åtgärderna kommer att vara
tillräckliga för att bromsa utvecklingen av ökade
konsumtionslån?
– Nej, vi och andra som jobbar med det här
kämpar i någon mening i motvind, men det
kommer definitivt gå åt rätt håll.
Organisationen Sveriges konsumenter har länge
argumenterat för ett stärkt konsumentskydd
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mot överskuldsättning. Den ideella
organisationen efterlyste både ett ränte- och
kostnadstak för konsumentlån, vilka blev
verklighet 2018.
– Det gjorde väl att det blev en viss sanering i
branschen, men det är fortfarande ganska lätt
att hitta kreditgivare som säger att om du har
betalningssvårigheter är du välkommen till oss,
säger generalsekreterare Jan Bertoft.
Lovisa Ternby
lovisa.ternby@dn.se
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De 21 länsstyrelserna,
de 21 regionerna och
290 kommunerna.
Kommentarer kan ingå i de
andra områdena

235

Inrikes DN-artiklar 31 januari - 6 februari 2021

236

Riksdagen och politiska partier

263

Statsrådsberedningen och statsministern

282

Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och
miljödepartementet.

314

Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedepartementet

426

Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med
digitalisering och energi

478

Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

782

Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdepartementet och kulturdepartementet. Med kulturella
verksamheter och idrott.

972

Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbetsmarknadsdepartementet och näringsdepartementet.

1016

Penningverksamheter hanteras av finansdepartementet
m fl.
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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

De 21 Regionerna
De 290 Kommunerna

E-post

Sidan är uppmärkt med följande
kategorier:
•
•
•

Finansdepartementet
Statlig förvaltnin
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Regeringens ministrar styr inte kommuner och
regioner men har något inflytande genom
länsstyrelserna. Det inflytandet är oklart.
Regeringen har inflytande över kommuner och
regioner genom statliga myndigheter men
myndigheterna är självständiga och regeringen
styr dem bara genom allmänna instruktioner.
Därför behövs ett område för länsstyrelsers,
kommuners och regioners verksamheter.
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Frånhttp://wimnell.com/omr36-39zzzzzq14-15.pdf

Länsstyrelsen Blekinge län

Under regeringen
lyder Landshövdingar
med Länsstyrelser.

•

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

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och fiske
Livshändelser

•

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

Här från Sven Wimnell 1 maj 2019:
Människornas verksamheter och grunderna för planering av
framtiden för världen och Sverige.

http://wimnell.com/omr40zp.pdf

Dalarnas län
Länsstyrelserna
Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en
landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en
servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar.
Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade
nationella målen genomförs.
Länsstyrelsernas webbplats
Publicerad 17 december 2014 · Uppdaterad 05 februari 2015
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•

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

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och fiske
Livshändelser

•

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

Gotlands län
•

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

•
•
•
•
•

•Gävleborgs län

•
•

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

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och fiske
Livshändelser

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och fiske
Livshändelser

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

•

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

Hallands län
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•

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

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och fiske
Livshändelser

•

Läsa våra nyheter Söka jobb Söka stöd till solceller Läsa våra
kungörelser Kontakta oss Ansöka om strandskyddsdispens
Anmäl för miljöprövning av vattenkraft

Jämtlands län
•

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

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och fiske
Livshändelser

•

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

Jönköpings län
•

•Kalmar län

•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och fiske
Livshändelser

•

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

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

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och fiske
Livshändelser

•

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

Kronobergs län

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

•
•
•
•

•
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•

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

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och fiske
Livshändelser

•

Anmäla vattenkraft till miljöprövning Ta del av
kungörelser Anmälan om vattenverksamhet Söka stöd till
solceller Kolla lediga jobb

Norrbottens län

Stockholms län

•

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

•

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

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och fiske
Livshändelser

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och fiske
Livshändelser

•
•

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

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

Skåne län
•

Södermanlands län
•

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

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och fiske
Livshändelser

•

Läsa våra senaste nyheter Jobba hos oss Veta mer om
Länsstyrelsen Anmäla vattenverksamhet Ansöka om
tillstånd för djurverksamhet Ansöka om förprövning av
djurstallar

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

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och fiske
Livshändelser

•

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

Västerbottens län

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

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och fiske
Livshändelser

•

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

•

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

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och fiske
Livshändelser

•

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

Värmlands län
•
•

Västernorrlands län

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

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och fiske
Livshändelser

•

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

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

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och fiske
Livshändelser

•

Besöka ett naturreservat Läsa våra publikationer Hitta en
författning Söka i vårt diarium

Västra Götalands län

Östergötlands län

•

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

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och fiske
Livshändelser

•

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

Örebro län
•

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

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och fiske
Livshändelser

•

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

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

•
•
•
•

Bygga och bo
Djur och natur
Jakt och fiske
Livshändelser

•

Ansöka om bidrag för vård av kulturhistoriska miljöer
Ansöka om bidrag till solceller Hitta en vigselförrättare
Söka stiftelser i vår stiftelsedatabas Samråd för ändring i
naturmiljön

Kommuner och
landsting (regioner)

Kommunallag (2017:725)
Svensk författningssamling 2017:725
SFS nr: 2017:725
Departement/myndighet: Finansdepartementet K
Utfärdad: 2017-06-22
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se
SFS-nummer · 2017:725 · Visa fulltext
Innehåll:
•
1 kap. Grunderna för den kommunala verksamheten
•
2 kap. Kommunala angelägenheter
•
3 kap. Kommunernas och landstingens organisation och
•
4 kap. Förtroendevalda
•
5 kap. Fullmäktige
•
6 kap. Styrelsen och övriga nämnder
•
7 kap. Anställda
•
8 kap. Delaktighet och insyn
•
9 kap. Kommunal samverkan
•
10 kap. Överlämnande av kommunala angelägenheter
•
11 kap. Ekonomisk förvaltning
•
12 kap. Revision
•
13 kap. Laglighetsprövning
•
Övergångsbestämmelser
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Sven Wimnell 9+16+26 maj 2016:
Sveriges 6 regioner. Länsstyrelser, landsting och kommuner.
Invånare 2005 och 2013. Antalet bostäder 2010. Länkar till deras
hemsidor på internet 6 maj 2016 med uppgifter om allt de vill visa
upp.
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf

Innehåll:
Sida
3
10

11
län.
29
55
74
84

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

106
119
121
144
177
200
212
246

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

267

Pressinbjudan: Indelningskommittén presenterar
diskussionsunderlag angående Sveriges framtida regionala
indelning.

277

Några kommentarer den 14 maj 2016.

280

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

293

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

294
297
298
301
303
305
307
308
317
324
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Något om välfärd och näringsliv. 26 maj 2016.
Näringslivet.
Svenskt Näringaliv
Arbetsförmedlingen
Handelsbanken

Från SKR.se 28 dec 2019

Sveriges kommuner och regioner

Om SKR
Lediga jobb Remisser Styrelsehandlingar och beslut Styrelse
•
och beredningar Kansliorganisation Om SKR

Meny
Arbetsgivare, kollektivavtal

Mer från SKR
Kurser och konferenser Rapporter och skrifter Cirkulär
•
Webbsändningar Nyhetsbrev Press Lärande exempel Bloggar

Demokrati, ledning, styrning

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

Ekonomi, juridik, statistik
Hälsa, sjukvård
Integration, social omsorg
Näringsliv, arbete, digitalisering
Samhällsplanering, infrastruktur
Skola, kultur, fritid

Hjälp
English pages
Lättlästa sidor
Webbkarta
A-Ö index
Webbhandboken
I webbhandboken samlar vi alla riktlinjer, instruktioner och annat som
krävs för att kunna göra ett bra jobb med sidorna på SKR:s
webbplatser.
Sök i webbhandboken
Om webbhandboken

Förskola, grund- och gymnasieskola
Kultur, fritid
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Om SKR

Fakta om kommuner och regioner

SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Vi är en medlemsorganisation för alla kommuner och regioner.

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

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

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

Sveriges största arbetsgivarorganisation
SKR är arbetsgivarorganisation för alla kommuner och regioner. De är
tillsammans arbetsgivare för mer än en miljon människor. SKR har till
uppgift att teckna centrala kollektivavtal om lön och allmänna
anställningsvillkor.
Arbetsgivarfrågor
Det går att göra skillnad
SKR:s ambition är att ligga steget före och belysa viktiga
omvärldsförändringar. På så vis kan vi påverka utvecklingen i den
riktning som ger störst nytta för våra medlemmar, och som i
förlängningen bäst gynnar allmänheten. Genom intressebevakning
arbetar vi för att påverka beslutsfattare såväl nationellt som
internationellt.
Internationellt
Lättläst information om Sveriges Kommuner och Regioner

Så styrs kommunerna
Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som
finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola,
socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna styrs av politiker som valts
direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora
möjligheter att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina
uppdrag.
Så styrs kommunerna
Kommungruppsindelning
Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning 2017.
Här finns en beskrivning av den reviderade kommungruppsindelning
som gäller från 1 januari 2017.
Kommungruppsindelning
Läns- och kommunregister
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Här finner du en lista över alla län och vilka kommuner de innefattar
samt en lista med landets alla kommunkoder och en karta över
Sveriges kommuner.
Länsregister
Kommunkoder
Kommunindelning, karta från SCB (PDF, nytt fönster)

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

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

Informationsansvarig
Björn Kullander Handläggare
•

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

Sveriges Kommuner och RegionerSKR är en medlems- och
arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är
en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner. Sveriges Kommuner och Regioner
hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Kontakta SKR
Adress och övrig kontaktinformation
08-452 70 00
info@skr.se

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

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

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

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

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

Kommungruppsindelningen används för att underlätta jämförelser och
analyser i olika statistiska sammanhang och är utarbetad på
Statistiksektionen, SKL.
Indelningen består av totalt nio grupper fördelade på tre huvudgrupper,
där kommunerna grupperats utifrån vissa kriterier som tätortsstorlek,
närhet till större tätort och pendlingsmönster. Dataunderlaget är hämtat
från SCB:s olika databaser.
Förändringar jämfört med tidigare indelning
Huvudprincipen för den nya indelningen har varit storlek på tätorten,
närhet till större tätort och pendlingsmönster. Grupperna storstad och
större städer bygger nu på antal invånare i den största tätorten i
kommunen istället för som tidigare, invånarantalet i hela kommunen.
En ny grupp, mindre stad/tätort, har tillkommit och pendlingsmönstren
i omkringliggande kommuner har fått ökad betydelse. Grupperna
varuproducerande kommuner och kommuner i tätbefolkad respektive
glesbefolkad region har utgått. Gruppen turism-och besöksnäringskommuner finns kvar, men med förändrad definition.
Beskrivning av grupperna
För en mer utförlig och detaljerad beskrivning, se publikationen
Kommungruppsindelning 2017.

B. Större städer och kommuner nära större stad
B3. Större stad - kommuner med minst 50 000 invånare varav minst
40 000 invånare i den största tätorten.
B4. Pendlingskommun nära större stad - kommuner där minst 40
procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad.
B5. Lågpendlingskommun nära större stad - kommuner där mindre
än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad.
C. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner
C6. Mindre stad/tätort - kommuner med minst 15 000 men mindre
än 40 000 invånare i den största tätorten.
C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort - kommuner där
minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i annan
mindre ort och/eller där minst 30 procent av den sysselsatta
dagbefolkningen bor i annan kommun.
C8. Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 15 000
invånare i den största tätorten, lågt pendlingsmönster (mindre än 30
procent).
C9. Landsbygdskommun med besöksnäring - landsbygdskommun
med minst två kriterier för besöksnäring, dvs antal gästnätter,
omsättning inom detaljhandel/ hotell/ restaurang i förhållande till
invånarantalet.
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Översiktstabell och lista på indelning 2017 (Excel, nytt fönster)
Classification of Swedish municipalities 2017 (engelsk översättning)
(PDF, nytt fönster)
Publikationer
Kommungruppsindelning 2017 (PDF, nytt fönster)

https://skr.se/tjanster/
omwebbplatsen/omkakor/
webbkarta.16.html
Webbkartan visar alla sidor som finns på webbplatsen.
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I systemet för mänskliga verksamheter
ligger verksamheterna för demokrati i
område 3 :
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
15 områden
SW 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW

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

Områdena 31-34 innehåller politiska vetenskaper som inte för politik
utan bara studerar politiker och politik.
Området 35 innehåller verksamheter som förtroendevalda i allmänna
val ägnar sig åt: folkvalda församlingar på olika nivåer. FN EU,
riksdagar, kommuner och folkvalda regioner
.
Områdena 36-39 innehåller verksamheter som försöker påverka de
förtroendevalda, i första hand politiska partier, politiska organisationer och personer.
Den svenska regeringen och kommunerna och regionerna ska ägna sig
åt att undersöka vad som har gjorts, görs, kan göras och bör göras
och vilka beslut som bör fattas. Riksdagen beslutar om vad de tre
kategorierna ska ägna sig åt.
Kommunerna har lag för sina verksamheter och ska sörja för kommuninånarnas välfärd. Regionerna har vissa av delar av välfärden under sitt
beskydd, huvudsakligen sjukvård och kommunikationer. De kan
komma i konflikt med kommunerna när gränserna är suddiga.
För regeringen gäller att den ska se till välfärden i hela landet och
kommer i konflikt med kommuner och regioner, bland annat ifråga om
problem med coronasjukan, men mycket ifråga om socialtjänst för
barn, gamla och personer med problem. Hushållen ska ha goda
förhållanden och ha god service ifråga om gemnesamma saker, som
utredningar, försvar, vägar, tillgång till bostäder, skolor, socialtjänst.
handel och kulturella verksamheter o s v..
FN och dess organisationer, EU m m har krav på svenska förhållanden
som den svenska regeringen måste beakta. Regeringen har mycket att
bestyra och ska anpassa sig till både problem under och över
regeringens nivå.
Regeringen består av departement och ministrar enligt följande :
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Systemet för mänskliga verksamheter utom
område 3

2. Religiösa verksamheter o d.
5 områden:

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

SW
SW
SW
SW
SW

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

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

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

4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.
3 områden:
SW 4 Sambandsforskningsverksamheter.
SW 40 Systemvetenskap.Infostruktur.
SW 41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
11 områden
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
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5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap.
51 Matematik.
52 Astronomi, rymdforskning.
53 Fysik o d.
54 Kemi o d.
55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d.
56 Paleontologi, arkeologi o d.
57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet
58 Botanik.
59 Zoologi.

6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 30 områden:

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

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

61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.
64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
. 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.
. 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
. 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
. 645 Användning av inventarier o d.
. 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d)
. 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
. 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
. 649 Personvård: barn, hemsjukvård.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW

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

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

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW 796/799 Sport, idrott o d.

SW 69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.
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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 .

Ansvarsområden
Kulturministern, utbildningsministern och forkningsministern i regeringen svarar för verksamhetsområdena 1-5, 8-9 och en stor del av 7.
Övriga ministrar svarar för område 6 och en liten del av 7.
I omåde 6 sköts område 61 hälso- och sjukvård huvudsakligen av
regionerna och område 64 av kommunerna. I område 7 sköter
kommunerna områdena 71 och 72 och kulturministern områdena
73- 794 och 796-799. Det blir inte mycket kvar till de övriga
ministrarna huvudsakligen övergipande delar av 795.

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.

Kulturministern, utbildningsministern och forkningsministern har inte
hög hand om sina områden, beklagligt eftersom kunskaper och värderingar har stor betydele för demokratin.
I Sven Wimnell 7 januari 2021: Om stora regioner och regionstyrelser.
Debattartiklar. Utrikes och inrikes artiklar till 1 januari 2021.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy6.pdf
gjordes en genomgåg av regionerna med följande slutsats
Slusats
Det kan vara lämpligt att ha
290 kommuner,
6 stora självständiga regioner,
21 länsstyrelser samt
6 statliga regionstyrelser för planering av verksamheter som rör
regionala förhållanden i de 6 stora områdena.
Regionstyrelserna kan ligga direkt under regeringen eller ha
myndighetskaraktär.
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Det viktiga är att staten får planeringar för de 6 stora regionerna som
de nu inte tycks ha och som behövs.
Regeringen behöver ha en regionminister, oklart var, som kan hantera
regionerna. Det kan kanske vara klimat- och miljöministern som
omvandlas till klimat- och regionminister.
De 6 regionstyrelserna ska styras av klimat- och regionministern, som
ska ha en rikspolitik som grund som ska innehålla statens krav på
regionernas och kommunernas fysiska och sociala miljöer. Länsstyrelserna som har lång tradition blir kvar för kontinuiteten och får tillsyn
över länen.
Man ska få kvar självständigheten i kommuner och regioner och
samtidigt ha en statlig styrning med hjälp av de statliga regionstyrelserna.
Man kan skilja mellan planeringar och beslut. Planeringarna ska följa
processerna hur det var och är, kan bli och bör bli.
Kommunerna och de själständiga regionerna måste förbättras enligt
vad man lärt sig nu. Det som tillkommer är den statliga planeringen,
som lider av stor brist nu.
.
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